
Kính thưa Quý Khách hàng thân thiết,
Chào �ón Quý Khách �ến với CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG KIỆT TÁC.

Tình hình dịch bệnh phức tạp với những tác �ộng tiêu cực khiến nhiều hoạt �ộng phải tạm dừng, nhưng �iều �ó không có 
nghĩa là chúng ta ngừng ước mơ và dự �ịnh về một ngày không xa sẽ gặp nhau trên những hành trình mới, những công trình 
vượt thời gian, những chuyến du lịch �ầy hứng khởi và hạnh phúc.
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Hơn 100 năm trước, Nhà Hát Lớn �ược xây dựng giữa trung tâm Hà Nội và nhanh chóng trở thành nơi nghệ 
thuật thăng hoa. Rất nhiều nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng thế giới �ã tới �ây �ể biểu diễn, �ồng thời những 
người giàu sang, có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật cũng quy tụ về �ây �ể thưởng thức âm nhạc.

Sau mỗi buổi biểu diễn, họ lại kéo nhau tới bar trong một quán trọ nhỏ gần �ó �ể giao lưu, thể hiện niềm 
�am mê nghệ thuật, sự ngưỡng mộ dành cho nhau hay �ơn giản là chỉ muốn �ược cùng nhau nâng ly sau 
một �êm diễn thành công. Quán trọ ban �ầu rất �ơn sơ, nhưng chính những vị khách �ặc biệt thường xuyên 
lui tới �ã tạo ảnh hưởng tới thiết kế, cách bài trí nội thất và theo thời gian, nó trở thành một khách sạn, một 
�iểm �ến không thể bỏ qua khi �ến thăm Nhà Hát Lớn hay trung tâm Hà Nội. Sau nhiều biến cố của thời 
gian, quán trọ nhỏ không còn nữa, khu �ất cũng �ã nhiều lần �ổi chủ nhưng hầu như bị bỏ không.

Một lần tình cờ, kiến trúc sư Bill Bensley nghe �ược câu chuyện xưa cũ từ những người khách �ã dừng 
chân ở quán trọ nhỏ này. Tình yêu nghệ thuật �ã thôi thúc Bill tìm hiểu và thuyết phục người chủ xây một 
khách sạn mới �ẳng cấp những vẫn giữ nguyên vẹn nét kiến trúc �ộc �áo của quán trọ nhỏ trước kia.

Bill dành hàng tháng trời �ể nghiên cứu, tìm lại những bản vẽ, những hình ảnh còn sót lại, hay trực tiếp 
tìm tới những vị khách cũ �ể nghe thêm những câu chuyện thú vị về nơi �ây. Khi dữ liệu �ã �ầy �ủ, vị kiến 
trúc sư lẫy lừng lại miệt mài với những ý tưởng của riêng mình �ể tạo nên một khách sạn kết hợp nét kiến 
trúc Art Deco (phong cách nghệ thuật thịnh hành và �ược giới nghệ sĩ �ặc biệt yêu thích vào những năm 
1920 - 1930 trên toàn thế giới) và những sáng tạo mới mẻ, chưa từng có ở nơi nào… 

Khác hẳn với những công trình theo phong cách kiến trúc Pháp thuộc xung quanh, Capella Hanoi gây 
ấn tượng ngay từ cái nhìn �ầu tiên bởi lối kiến trúc cổ �iển như tái hiện thời hoàng kim của nghệ thuật 
Opera.

Kính mời Quý Khách hàng cùng bước vào và khám phá không gian �ậm chất nghệ thuật nơi �ây với 4 
�iểm chạm �ầu tiên.

4 ĐIỂM CHẠM
THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN NGAY LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Ngay khi bước chân vào sảnh tầng 1, chúng ta 
sẽ bắt gặp Diva’s Lounge với vẻ quyến rũ mang 
hơi thở của nhà hát với bức màn sân khấu 
màu �ỏ Bordeaux. Nơi �ây có quầy bar Zinc 
cổ nguyên bản và lò sưởi có từ những năm 
1700 - những cổ vật nằm trong bộ sưu tập �ồ 
cổ quý hiếm của kiến trúc sư “phù thủy” Bill 
Bensley - kết hợp với thảm và �ồ nội thất chi 
tiết lấy cảm hứng từ chính �ất nước và con 
người Việt Nam do Bill thiết kế riêng.

Tại Diva’s Lounge, Quý Khách hàng có thể 
�ắm mình trong những ly cocktail �ược pha 
chế cầu kỳ, tinh xảo, mang dấu ấn và câu 
chuyện của những nữ Diva Opera vang danh 
thế giới trong thập niên 20 hay tận hưởng 
hương vị của món ăn nhẹ �ặc trưng từ các sản 
vật phong phú của Việt Nam và thưởng thức 
những bản nhạc kinh �iển.

DIVA’S LOUNGE
HƠI THỞ NHÀ HÁT

Tiến thêm vài bước nữa vào khu vực sảnh 
thang máy, chắc hẳn Quý Khách hàng sẽ 
không khỏi ngạc nhiên trước vẻ �ẹp tuyệt mỹ 
của bốn bức tượng carotids giữ trần bên trên. 
Đây là nghệ thuật trang trí thường thấy trên 
sân khấu trong các nhà hát �ầu thế kỷ 20.

Sát sảnh thang máy là khu Courtyard Stone 
Artwork với những bức phù �iêu mang �ậm 
nét văn hóa Á Đông và khoảng không xanh 
mát. Bức phù �iêu ở sân trong với kích thước 
ngang bằng chiều cao của khách sạn �ược lấy 
cảm hứng ban �ầu từ các tác phẩm �iêu khắc 
tô �iểm cho cung �iện Palais de la Porte 
Doree ở Paris và �ược làm bằng tay hoàn 
toàn bởi những người thợ thủ công lành nghề 
của Việt Nam.

LIFT LOBBY VÀ COURTYARD STONE ARTWORKZ
NƠI GIAO THOA NGHỆ THUẬT

Nhà hàng Backstage �ược ví như niềm tự hào của Capella Hanoi sẽ �ưa Quý Khách hàng �ến với trải 
nghiệm “hậu trường” �ộc �áo ở các nhà hát Opera - nơi những người nghệ sĩ chuẩn bị cho những tiết mục 
bùng nổ của mình.

Điểm �ặc biệt nhất của nhà hàng chính là thiết kế của mảng trần �ược trang trí như một tấm gương 
khổng lồ với bóng �èn hắt ngược lên tạo hiệu ứng như những tấm gương của các nghệ sĩ trong phòng 
trang �iểm. Những thanh kim loại cao cấp sáng bóng treo trên trần và tường tựa giá treo những bộ trang 
phục biểu diễn lộng lẫy, �ắt �ỏ. Nơi �ây �ược tô �iểm bởi những chiếc hòm cổ, những phục trang, �ạo cụ 
sân khấu và phụ kiện… Có thể nói rằng, tất cả những gì nghệ sĩ cần �ể sẵn sàng cho buổi biểu diễn �ã 
�ược Bill Bensley tự tay sưu tầm và sắp �ặt trong không gian nhà hàng Backstage.

Không chỉ tạo sức hút với thiết kế �ặc biệt, nhà hàng còn giữ chân Quý Khách hàng bởi các món ngon 
�ược chế biến một cách tỉ mỉ, chuyên nghiệp dưới bàn tay tài hoa của những �ầu bếp lâu năm tại show 
kitchen. Điểm nhấn của thực �ơn là các món ăn �ặc sản miền Bắc Việt Nam, các món thuần chay bổ 
dưỡng... làm từ những nguyên liệu tuyệt vời nhất của �ịa phương. Tất cả �ược áp dụng kỹ thuật nấu ăn 
hiện �ại mang �ến nét chấm phá �ầy ấn tượng cho Backstage.

Không thể không nhắc �ến lối dẫn vào nhà hàng với hành lang �ặc biệt mang tên The Paparazzi - nơi mà 
khi Quý Khách hàng �i qua sẽ phần nào cảm nhận �ược ánh hào quang của những nghệ sĩ khi �ược hàng 
trăm nhà báo săn �ón.

NHÀ HÀNG BACKSTAGE
TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN SAU CÁNH GÀ SÂN KHẤU

Dời bước xuống tầng hầm của Capella Hanoi, 
Quý Khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ 
Spa �ẳng cấp trong không gian mang màu sắc 
và chất liệu xa hoa, �ược kết hợp giữa các loại 
vải sang trọng và tranh tường mang hơi hướng 
phong cách hoàng gia Đông Dương.

Auriga Spa có �ầy �ủ phòng tập thể dục, hồ 
bơi, phòng xông hơi khô/ướt, phòng trị liệu và 
�ặc biệt là hồ bơi trong nhà La Grotta với 
thiết kế như một ốc �ảo �ể các nghệ sĩ Opera 
nghỉ ngơi, dưỡng giọng. Nếu bạn là một người 
yêu hội họa trường phái lập thể thì không thể 
bỏ qua bể bơi phong cách Art Deco này, với 
hiệu ứng ảo ảnh thị giác thú vị �ược tạo nên 
bởi ba màu sắc: trắng, �en và xanh ngọc.

AURIGA SPA
NƠI XOA DỊU CÁC GIÁC QUAN

THẾ GIỚI THU NHỎ
CỦA NGHỆ THUẬT VÀ TÌNH YÊU

Nếu tầng một và tầng hầm của Capella Hanoi �ược thiết kế với âm hưởng của Nhà Hát Lớn, thì các tầng 
trên lại �ược “cá nhân hóa” bởi nét tính cách rất riêng của các nghệ sĩ �ã từng lui tới �ây.

Kính mời Quý Khách hàng trải nghiệm không gian ở hành lang và các căn phòng �ặc biệt gắn liền với 
những tên tuổi lừng danh này.

Dạo bước xuyên suốt các hành lang và không gian chung của khách sạn, Quý Khách hàng sẽ �ược sống 
trong không khí nghệ thuật bởi nơi nơi �ều �ược trưng bày những thiết kế riêng, trang phục biểu diễn 
Opera và bộ �ồ ăn cổ �iển.

Bên cạnh �ó, các sảnh hành lang của mỗi tầng lại mang �ến sự hấp dẫn riêng biệt: Từ những kịch bản 
phim bí ẩn hay những hoạt cảnh về những vị khách tới nhà hát �ược chào �ón bởi những gương mặt nổi 
tiếng, và cả những vật dụng cá nhân của các nghệ sĩ hay những ấn phẩm mới… Tất cả các chi tiết trang 
trí tạo cảm giác tò mò, mời gọi chúng ta khám phá từng căn phòng.

KHÔNG GIAN CHUNG
GỢI MỞ THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT

Bước vào không gian các căn phòng, chắc 
hẳn nhiều người sẽ có cảm giác như �ược 
nhập vai vào những người nổi tiếng bởi 
khởi nguyên hình thành nên ý tưởng cho 
47 căn phòng tại Khách sạn Capella 
Hanoi là 47 câu chuyện gắn liền với các 
tác phẩm và lối sống của những tên tuổi 
lừng danh trên thế giới.

Đó là Pablo Picasso - thiên tài hội họa thế 
kỷ 20 với hàng nghìn tác phẩm phong phú 
về thể loại và �a dạng về chất liệu. Ông 
cũng là người tiên phong tạo ra trường 
phái lập thể - trường phái nghệ thuật 
�ược ưu ái �ưa vào một số thiết kế của 
Capella Hanoi.

Đó là Cleopatra - người phụ nữ quyền lực 
nhất Ai Cập cổ �ại và là nguồn cảm hứng 
bất tận cho hàng loạt các tác phẩm nghệ 
thuật bởi sắc �ẹp, trí tuệ và sự bản lĩnh 
của mình

SỰ KHƠI GỢI CUỐN HÚT VỀ THẾ GIỚI NGHỆ SĨ
THẾ KỶ 20 TRONG TỪNG CĂN PHÒNG

KHÁM PHÁ
CĂN PHÒNG VIP ĐẶC BIỆT

Nằm trên tầng cao nhất của Capella Hanoi là 4 căn phòng Opera Suites mang phong cách �ặc biệt với 
sân hiên ngoài trời rộng rãi, hoàn hảo �ể Quý Khách nghỉ ngơi thư giãn. Đây cũng là nơi tôn vinh sự khéo 
léo, trí tưởng tượng và những màn biểu diễn vĩ �ại nhất của Opera.

Căn Opera Suite lớn nhất tại Capella có tên gọi dựa theo vở Opera Madame Butterfly (Quý bà Bươm 
bướm) của Giacomo Puccini �ã �ược ra mắt tại nhà hát La Scala ở Milan, Italia. Vở nhạc kịch xoay 
quanh câu chuyện tình bi thương giữa chàng thủy thủ người Mỹ B.F. Pinkerton và cô geisha trẻ tuổi 
Cio-Cio-San, hay còn gọi là Madame Butterfly.

Tại căn phòng �ặc biệt này, sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây �ược thể hiện rõ nét bởi 
những chi tiết trang trí Việt Nam phủ lên nội thất theo phong cách nghệ thuật Pháp.

Căn phòng rộng tới 194m2 với phòng khách và phòng ăn không gian mở, nhà bếp �ầy �ủ tiện nghi và 
quầy bar ngoài trời xa hoa �ược tô �iểm bởi những món �ồ trang trí thủ công… Tất cả tạo nên một cuộc 
sống mơ ước với những trải nghiệm thượng lưu cho Quý Khách hàng.

Với việc kể về một câu chuyện �ược truyền cảm hứng từ chính bối cảnh hình thành nên khách sạn, “phù 
thủy thiết kế” Bill Bensley �ã dùng một phương thức tinh tế nhất �ể tạo sự khác biệt cho Capella Hanoi 
- một khách sạn với kiến trúc lộng lẫy, không gian tràn ầy hơi thở của nghệ thuật và lòng hiếu khách 
nồng nhiệt.

Sau hai năm thiết kế 
và thi công một cách 

tỉ mỉ, trau chuốt, 
“viên ngọc” Capella 
giữa lòng thủ ô Hà 
Nội ã thành hình.

“

BẢN TIN ĐẶC BIỆT
CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG KIỆT TÁC SỐ 01

Đó còn là những cái tên �i vào lịch sử giới nghệ thuật 
như: Sarah Bernhardt - nữ nghệ sĩ sân khấu người 
Pháp �ược nhiều người coi là một trong những nữ diễn 
viên vĩ �ại nhất mọi thời �ại; Josephine Baker - biểu 
tượng âm nhạc quốc tế; hay Ellen Terry - một trong 
những nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng của Anh với các vai 
diễn trong kịch Shakespeare…

Với hơn một nghìn mảnh kỷ vật Opera, các bức họa và 
cách thức trang trí �ặc biệt dành riêng cho từng 
phòng, người nghệ nhân bản �ịa lành nghề �ã thêu dệt 
nên một thế giới tự nhiên và cả những âm hưởng của 
các tác phẩm nổi tiếng làm nức lòng hàng triệu người 
qua thời gian… Tất cả tụ hợp tại nơi �ây - Capella 
Hanoi!

Mỗi căn phòng �ều có những ban công kiểu Pháp 
bằng sắt rèn trang nhã như những sân khấu thu nhỏ �ể 
Quý Khách hàng với tâm hồn nghệ sĩ có thể thưởng 
rượu ngắm nhìn xuống thành phố �ang tấp nập kia.

CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG KIỆT TÁC số �ầu tiên 
với hành trình �ến Khách sạn Capella Hanoi �ã 

khép lại. Mong rằng tour du lịch khám phá này �ã 
mang �ến những khoảnh khắc thú vị và �áng nhớ 
với tất cả những ai từng ghé qua. Đừng quên tham 

gia minigame của chúng tôi �ể có cơ hội nhận 
ngay voucher trải nghiệm bữa sáng cao cấp tại 

Capella Hanoi nhé!

Cảm ơn và hẹn gặp lại Quý Khách hàng tại 
CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG KIỆT TÁC số 02 với 

một hành trình mới, câu chuyện mới, trải 
nghiệm mới!
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Khách sạn Capella Hanoi �ược thiết kế và thi công bởi kiến trúc sư nổi tiếng nào?

Võ Trọng Nghĩa

Bill Bensley

Zaha Hadid

Hành lang �ặc biệt dẫn vào nhà hàng Backstage có tên gọi là gì?

The Journalist

The Singer

The Paparazzi
 

Auriga Spa thuộc tầng nào của khách sạn Capella Hanoi?
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NHƯ MỘT LỜI CẢM ƠN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ THEO DÕI VÀ ỦNG 
HỘ SUN PROPERTY, CHÚNG TÔI GỬI TỚI QUÝ VỊ MỘT MINIGAME VỚI 3 
CÂU HỎI SAU:

Với hy vọng lan tỏa năng lượng tích cực và sự lạc quan cho mọi người trong giai �oạn này, chúng tôi phát 
hành series những bản tin �ặc biệt mang tên CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG KIỆT TÁC - mang �ến những 
câu chuyện về các công trình �ầy tính nghệ thuật, �ể Quý vị có thể �ắm chìm trong cảm xúc và thăng hoa 
trong tâm hồn. Mong rằng bản tin sẽ �em �ến nguồn cảm hứng cho Quý Khách hàng. 

Trong CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG KIỆT TÁC SỐ 01, mời Quý vị �ến với Khách sạn Capella Hanoi - nơi 
tái hiện lại một lữ quán xa hoa trong thời kì hoàng kim của những vở nhạc kịch mà chúng tôi mới 

ra mắt vào tháng 2/2021.

Đặc biệt, cuối bản tin, chúng tôi sẽ gửi �ến Quý vị một minigame trả lời câu hỏi, và quà tặng 
là 10 voucher trải nghiệm bữa sáng cao cấp tại khách sạn 6 sao Capella Hanoi dành 

cho 10 khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất.

Đằng sau mỗi tác phẩm là tâm huyết của người nghệ sĩ, �ằng sau mỗi biểu tượng 
kiến trúc là cả một hành trình dài với �ội ngũ kiến tạo. Hãy cùng bước vào thế 

giới �ầy mê hoặc của Capella Hanoi �ể khám phá câu 
chuyện ẩn phía sau - �iều làm nên sự thành công của 

khách sạn này nhé!

QUÁN TRỌ NHỎ
BÊN NHÀ HÁT LỚN

Quý Khách hãy nhanh tay gửi ngay phản hồi    TẠI ĐÂY      hoặc quét QR code �ể trả lời các câu hỏi trên.

10 khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ nhận �ược 10 voucher trải nghiệm bữa sáng cao cấp tại khách sạn 6 sao 
Capella Hanoi.
Thời hạn gửi �áp án: Trước 24h ngày 08/09/2021 


