CHLOE GALLERY

VIỄN DU TRONG
ỐC ĐẢO CẢM XÚC

06
SỰ KIỆN
14
PHÒNG KHÁCH

20
RIVER VIEW

26
ROOFTOP

DINING

24
RED CHILLI

DINING

SEAFOOD BUFFET

28
SAKE LOUNGE

32
LOBB Y BAR
34

SUNSET BAR

N

ếu Covent Garden ghi dấu cho London bằng kiến trúc đá cuội với
các nhà hàng, quầy bar phủ đầy phong vị quốc tế… thì Chijmes
định vị phong cách sống tại Singapore với không gian giải trí hoàn
hảo của ẩm thực Á - Âu và nhạc sống bản địa.
Riêng Chloe Gallery, lặng lẽ dành tặng Sài Gòn một góc yên tĩnh nơi phía
Nam thành phố với sự thanh lịch và nét duyên dáng âm thầm.
Mở ra tầm nhìn ôm trọn Hồ Bán Nguyệt lung linh với dải Cầu Ánh Sao bắc
ngang, Chloe Gallery là chốn dừng chân thanh bình để bất kì ai ghé thăm
đều thoải mái khám phá và tận hưởng. Với lối bài trí thông minh kết hợp
màu sắc Á Đông và tinh hoa phương Tây, Chloe Gallery mang đến không
gian thư giãn ấm cúng, tiện nghi và riêng biệt.
Đó có thể là hương thơm nồng vương vấn ở Sake Lounge, chất đậm đà
của ẩm thực đương đại tại Red Chilli Restaurant, sự trú ẩn riêng tư nơi
Boutique Hotel hay phút giây thư giãn với một liệu trình spa cao cấp.
Sự kết hợp khéo léo nối không gian bên trong và khu vườn nhiệt đới bên
ngoài đã tạo nên một nét chấm phá ấn tượng - khi sắc “xanh” điểm vào
nội thất tinh tế, biến Chloe Gallery trở thành địa điểm lý tưởng trong từng
sự kiện.
Tại đây, bạn có thể tổ chức một hôn lễ trong mơ với người thương, một
buổi ra mắt sản phẩm ấn tượng, một không gian hội nghị chỉn chu hay đơn
giản là một buổi tiệc riêng tư, độc đáo để gặp gỡ những người đặc biệt.
Hãy để Chloe Gallery đưa bạn đi qua những dư vị cảm xúc khó quên!
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TIỆC CƯỚI
Ngày cưới luôn là ngày thiêng liêng và mang ý nghĩa trọng đại đối với
các cặp đôi. Một không gian sang trọng, thiết kế độc bản đậm dấu ấn
cá nhân hứa hẹn sẽ đem đến một hôn lễ đầy ấn tượng và đáng nhớ
cho bạn cùng “một nửa" của mình.
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SINH NHẬT
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Dù yêu thích sự yên tĩnh, không khí ấm áp bên gia đình hay chuộng sự
ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ cùng bạn bè trong ngày sinh nhật, không gian
tại Chloe Gallery đều dễ dàng biến hoá để khiến bạn hài lòng.

Bên cạnh trải nghiệm nghỉ dưỡng và ẩm thực, Chloe Gallery còn mở ra không gian lý tưởng cho các sự kiện lớn nhỏ, hội nghị
doanh nghiệp, triển lãm hay những bữa tiệc riêng tư để bạn cùng người thân yêu lưu giữ những kí ức đáng nhớ bên nhau.
Với lối kiến trúc nối không gian độc đáo cùng nghệ thuật bài trí trang nhã, mỗi sự kiện diễn ra tại Chloe Gallery hứa hẹn mang
sức hút riêng biệt, tinh tế, hài hòa và thể hiện được phong cách của từng chủ nhân.Từ đó tạo nên sự giao thoa tuyệt đối giữa
cảm xúc, nghệ thuật và đôi nét ngẫu hứng cho những khoảnh khắc vô giá.

CẦU HÔN
Lời cầu hôn đánh dấu một chương mới cho mối quan
hệ đôi lứa. Chloe Gallery với khung cảnh lãng mạn
cùng ánh nến rực rỡ sẽ là nơi lý tưởng để cả hai trao
cái gật đầu đồng ý bước vào cuộc sống của nhau.

KỶ NIỆM
Những món ngon thịnh soạn bên ly rượu nồng
đượm sẽ là khởi đầu cho một buổi tối hoàn hảo của
bạn và người thân yêu. Không khí lãng mạn thích
hợp để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào đã qua và
chia sẻ cùng nhau những dự định tương lai.

GIA ĐÌNH
Một bữa tiệc ấm cúng, thân thương trong không
gian yên tĩnh, đầy chất thơ là lời cảm ơn chân thành
bạn gửi tặng những người đã luôn bên cạnh và ủng
hộ bạn trong suốt những năm qua.

TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Kế hoạch hoàn hảo, cách bài trí mới lạ, hạng mục
dịch vụ đa dạng: MC, âm nhạc, biểu diễn… sẽ mở ra
không gian tiệc lung linh, ấn tượng và sang trọng
trong mắt khách hàng. Bên cạnh đó, ẩm thực đặc
sắc cùng phong cách phục vụ chu đáo sẽ tiếp thêm
thành công cho ngày tri ân.
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Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng, đặc biệt với các
sản phẩm tiêu dùng. Một buổi lễ ra mắt được tổ
chức tỉ mỉ, chỉn chu và thu hút khách hàng là bàn
đạp cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

GALLERY

RA MẮT SẢN PHẨM

TRIỂN LÃM
Nghệ thuật là buổi hẹn hò lãng mạn giữa nghệ sĩ và
người thưởng lãm. Không gian triển lãm tại Chloe
Gallery không chỉ khơi gợi ở bạn niềm cảm hứng
nghệ thuật mà còn là sợi dây liên kết cảm xúc, mang
những tác phẩm của bạn đến gần hơn và chạm đến
trái tim người xem.

NGHỆ THUẬT/ ÂM NHẠC
Với bản tấu hài hòa của âm nhạc và ánh sáng cùng ý
tưởng độc đáo trong phong cách trình diễn, Chloe
Gallery mang đến cảm xúc cho sự sáng tạo không
ngừng để mỗi cuộc trình diễn đều trở nên độc nhất và
khó quên.

TIỆC CUỐI NĂM
Không gian ngoài trời và trong nhà sẽ phù hợp với
bất cứ chủ đề nào mà doanh nghiệp mong muốn
cho bữa tiệc cuối năm. Nghệ thuật trang trí ấn
tượng và hương vị ẩm thực phong phú giúp mọi
người tận hưởng trọn vẹn từng phút giây.

BIỂU DIỄN THỜI TRANG
Không gian là yếu tố cực kì quan trọng đối với các
sự kiện trình diễn thời trang. Chloe Gallery tự tin
đồng hành cùng các nhà thiết kế, làm bật lên những
bộ cánh lộng lẫy cùng cái tôi cá tính của thương
hiệu.

HỘI HỌP
Chăm chút cho từng chi tiết, trang bị tiện nghi đầy
đủ và lắp đặt các thiết bị trình chiếu, công nghệ
hiện đại, bằng sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ trong các
khâu, Chloe Gallery sẽ giúp bạn vận hành thành
công mọi cuộc hội họp.

CHIẾU PHIM
Được thiết kế hài hòa và bố trí hợp lý các yếu tố
ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, rạp chiếu, Chloe
Gallery mang đến cho các tâm hồn yêu điện ảnh
những trải nghiệm sinh động và đặc biệt nhất.
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ự tinh giản, lắng đọng đưa bạn trở về những giá trị bất
biến của cuộc sống. Với kiến trúc lâu đài, nội thất sang
trọng cùng tông màu trắng đen cơ bản, Boutique Hotel
mang đến những khoảng lặng cần thiết, để bạn luôn cảm
thấy thoải mái, tiện nghi và tịnh tâm nhất.
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SPA
Một sức khỏe tốt không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là một
tinh thần thư thái. Sở hữu phong cách bài trí tinh tế, trang nhã, khu
vực Spa tại Chloe Gallery mang đến cho bạn đa dạng liệu pháp
massage cùng những sản phẩm chăm sóc uy tín, giúp bạn giải tỏa toàn
bộ căng thẳng, tìm thấy sự thư giãn tuyệt đối và cân bằng tinh thần.
Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00

PHÒNG TẬP
Dù sôi nổi hay trầm tính, dù mong muốn sở hữu một thân hình siêu chuẩn hay đơn giản
để tăng cường sức khỏe, bạn đều tìm được niềm vui và năng lượng tập luyện khi đặt chân
đến phòng Gym tại Chloe Gallery. Với không gian rộng rãi, trang thiết bị tiện nghi cùng sự
giúp đỡ từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp, Chloe Gallery sẽ tiếp thêm động lực giúp
bạn tạo thói quen vận động hàng ngày và duy trì trạng thái sức khỏe ở mức tốt nhất.
Giờ mở cửa: 6:30 - 21:00

Riverview Dining với tầm nhìn từ trên cao và
kiến trúc mở, mang đến không gian tiệc tối
thoáng đãng, không kém phần lãng mạn, như
thể bạn chỉ cần vươn tay đã chạm đến trời sao.

R

Khi mặt trời in bóng xuống lòng Hồ Bán Nguyệt và dải Cầu
Ánh Sao bắt đầu điểm lên những vệt sáng lưng chừng giữa
bầu trời - đó là thời khắc hoàn hảo để bắt đầu bữa tiệc của
bạn và gia đình.
Riverview Dining với tầm nhìn từ trên cao và kiến trúc mở,
mang đến không gian tiệc tối thoáng đãng, không kém phần
lãng mạn, như thể bạn chỉ cần vươn tay đã chạm đến trời sao.
Đừng tự bó hẹp mình trong không gian của bốn bức tường
ngột ngạt, một chút gió trời và cảnh quan tự nhiên sẽ giúp
tìm lại sự an yên đích thực. Hãy đến với Riverview Dining để
vừa nhìn ngắm Sài Gòn về đêm lung linh trong ánh đèn huyền
ảo, vừa thưởng thức những món ăn nóng hổi. Hương vị
phong phú trong sự giao thoa các nền ẩm thực thế giới hứa
hẹn mang lại những trải nghiệm vị giác phong phú và khơi gợi
mạch nguồn cảm xúc trong tâm hồn mỗi người.
Giờ mở cửa: 6:30 - 23:30
by Chloe Hospitality

ĐỐI THOẠI
CÙNG

ẨM THỰC
Ẩm thực là con đường ngắn nhất
đến trái tim của văn hóa.

by Chloe Hospitality

Bản ngã mộc mạc, giản dị nhưng độc đáo của nền ẩm thực Á Đông là
những gì bạn cảm nhận được khi đặt những bước chân đầu tiên vào
không gian Red Chilli.

HẠNH PHÚC
Để món ngon đánh thức niềm hạnh phúc!

Nằm giữa lòng Sài Gòn tấp nập nhưng Red Chilli vẫn dành cho vị khách
của mình một chỗ trú chân yên bình, đánh thức giác quan và khơi gợi
niềm hạnh phúc chân phương trong mỗi người.
Giờ mở cửa: 17:30 - 23:30

GALLERY

TÌM VỀ
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ĐÁNH THỨC VỊ GIÁC

Lấy cảm hứng từ ký ức miền Viễn Đông pha trộn giữa yếu tố phương Tây
hiện đại, Red Chilli sở hữu cung cách bài trí độc đáo với tường gạch cổ
điển, nội thất gỗ sang trọng và ánh nến ấm cúng. Tại đây, mỗi món ăn là
một tác phẩm nghệ thuật, một câu chuyện được gửi gắm. Hãy cùng gia
đình và người thương dùng bữa bên những bàn tiệc đẹp mắt, trải nghiệm
phong cách ẩm thực đa văn hóa được biến tấu ngẫu hứng và đầy sáng
tạo nhưng vẫn đảm bảo chuẩn năm sao.
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LÃNG MẠN

TỪ KHUNG TRỜI TẦNG THƯỢNG
Bỏ lại phiền não nơi mặt đất, đắm mình vào trời
sao, thả hồn trong cơn gió dịu nhẹ và tận hưởng
cuối ngày cùng người thân thương!

Viễn du không cần đong đếm bằng số ki lô mét hành trình. Chỉ với
không gian và nền ẩm thực đa bản sắc, bạn đã có thể chu du khắp nơi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một buổi tối tuyệt vời dưới ánh nến, rượu
vang cùng món ăn đẹp mắt, ngon miệng trong không gian lãng mạn,
riêng tư, Rooftop Dining chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00

GALLERY

Sở hữu không gian trên cao với nền ẩm thực Á Đông đậm đà và giàu
hương vị, Rooftop Dining mang bạn qua những nền văn hóa riêng biệt
cùng những đặc sản được kết hợp tinh tế và khéo léo.

by Chloe Hospitality
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by Chloe Hospitality

S

Sake Lounge đưa bạn chu du qua vị đậm đà
của sake vùng Tanrai, qua sự thanh thoát của
sake Hiroshima, qua hương vị nguyên bản
của sake Nigata và chất mới lạ từ sake trái
cây vùng Shizaroka.

Nếu mùa hè là mùa của chén rượu Sake lạnh ăn kèm cùng
sashimi thì mùa đông lại thuộc về chén rượu nghi ngút khói
nhâm nhi cùng món cá nấu. Sake là Quốc tửu, nhắc tới Sake
là nhắc về nền văn hóa của đất nước Phù Tang.

PHƯƠNG ĐÔNG
Sake - một cảm thức trôi dạt
trong thời gian và không gian.

Giờ mở cửa: 16:30 - 23:30

GALLERY

“NÀNG THƠ”

Thưởng một ít rượu, để rượu tan nơi đầu lưỡi và cảm nhận
từng chút hương thơm lúa gạo. Sake uống vào êm dịu nhưng
lại gây vương vấn không dứt, thôi thúc bạn phải nâng chén
tiếp theo. Sake càng uống lại càng say, thứ say nhẹ nhàng
nhưng mãnh liệt, làm nồng nàn và thú vị hơn cho các cuộc
tửu đàm gắn kết.
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SAY VỚI

Đến với Sake Lounge, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nền ẩm
thực tinh tế của Nhật Bản và bước vào thế giới muôn màu
muôn vẻ của Sake. Sake Lounge đưa bạn chu du qua vị đậm
đà của sake vùng Tanrai, qua sự thanh thoát của sake
Hiroshima, qua hương vị nguyên bản của sake Nigata và chất
mới lạ từ sake trái cây vùng Shizaroka.

TIỆC TRƯA

CHỦ NHẬT
Là sự kết hợp ngẫu hứng giữa bữa sáng muộn và bữa
trưa sớm, brunch dành cho những người yêu thích đời
sống phóng khoáng và tận hưởng một ngày đầy tự do
tự tại sau giấc ngủ dài sảng khoái dịp cuối tuần.

Giờ mở cửa: 10:00 - 15:00

DÙNG BỮA CÙNG
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Một bữa tối riêng tư bên ánh đèn, nến và tiếng nhạc du dương là trải nghiệm
hoàn hảo cho bạn cùng người thân. Thưởng thức đại tiệc và tận hưởng “món
ăn tinh thần” qua những bản nhạc cổ điển, những điệu jazz tinh tế hay tiếng
piano êm dịu sẽ tạo nên sự hoà quyện thăng hoa cả thính giác lẫn vị giác.

GALLERY

THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC

Rượu là bài thơ được cất giấu trong chai.
Thưởng rượu là hành trình nhâm nhi vẻ đẹp
và sức quyến rũ của những dòng thơ ấy.

RƯỢU THƠM

CHUYỆN CŨ
Sau 8 tiếng đồng hồ bận rộn cùng công việc, hãy nuông chiều bản thân và
tận hưởng một ly rượu thơm nồng trong không gian du dương của âm
nhạc! Uống từng ngụm nhỏ, để chất rượu chạy rần khắp cơ thể, cảm
nhận hơi cay tan ra nơi đầu mũi, hoà quyện vào sức quyến rũ của chất
men sóng sánh ấy để rồi lâng lâng trong chuyến phiêu du của cảm xúc.
Lobby Bar mở ra chốn thư giãn tinh tế nhưng đầy trẻ trung phù hợp cho
những ai yêu thích sự năng động và những buổi chuyện trò ấm cúng. Tại
đây, bạn có thể thưởng thức các tuyệt tác từ rượu và để hơi men tiếp
thêm cái nồng đượm, đậm đà trong những câu chuyện cùng tri âm.
Giờ mở cửa: 06:30 - 23:30

Giờ mở cửa: 6:00 đến khuya

by Chloe Hospitality

by Chloe Hospitality

Hãy để hoàng hôn và men say
làm nồng nàn thêm cuối ngày của bạn!

HOÀNG HÔN

CHO NGÀY THÊM

HOÀN HẢO

Giờ mở cửa: 16:30 - 23:30
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Với lối kiến trúc ôm trọn bầu trời và tầm nhìn về mặt Hồ Bán Nguyệt lung linh, Sunset Bar trở
thành nơi “ẩn náu” lãng mạn của riêng bạn - những người tìm kiếm một góc nhỏ tĩnh lặng để
tận hưởng, để trầm ngâm. Vừa ngắm nhìn hoàng hôn trải những tia nắng cuối cùng lên bầu
trời, vừa thưởng thức món uống mới lạ là trải nghiệm lý tưởng, hứa hẹn chiều lòng cả những
vị khách sành sỏi nhất.

GALLERY

Tự thưởng một bữa tiệc cocktail nho nhỏ hay cạn ly rượu tại quầy bar ngoài trời trước khi
màn đêm buông xuống sẽ giúp tâm trạng thêm thư thái. Uống là thưởng thức, riêng người
uống là để mở lòng.

KHÔNG GIAN SHISHA
Giải phóng bản thân khỏi những bí bách của cuộc sống thường nhật,
lả lơi theo điệu nhạc sôi động, trải nghiệm hương thơm nhẹ nhàng của
shisha tại Shisha Lounge sẽ khiến bạn chìm đắm trong thiên đường
bay bổng đầy thư giãn.
Giờ mở cửa: 14:00 - 23:30

TIỆC TRÀ CHIỀU
Đến High Tea, bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn nét tao nhã của văn
hóa trà Anh. Nhâm nhi tách trà nóng, cảm nhận cái chan chát và dư vị
ngọt hậu, song lại thả vào đó chút thanh dịu bánh trái là trải nghiệm
tuyệt vời cho buổi chiều thư thả. Với các tín đồ champagne, một ly
vang nhẹ kết hợp cùng phô mai, bánh mặn ăn kèm tại High Tea sẽ làm
buổi chiều của bạn thêm hoàn hảo.
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Giờ mở cửa: 14:00 - 19:30
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KHÔNG GIAN
CIGAR
Hút cigar không đơn giản là châm lửa, là rít khói mà còn
là một nghệ thuật, cho thú chơi xa xỉ và phong cách lịch
lãm. Cigar Lounge không dành cho những quý ông nóng
vội. Từ tốn đốt thuốc, chầm chậm tận hưởng làn khói
bàng bạc thoảng mùi hương đặc biệt, có thế bạn mới
cảm thụ trọn vẹn cái thú vui, niềm đam mê và chất say
đắm nồng nàn từ điếu cigar.

HÁT CÙNG BẠN BÈ
Sở hữu phong cách bài trí sang trọng, trang nhã, không gian
karaoke tại Chloe Gallery là điểm hẹn lý tưởng để bạn gửi gắm
niềm vui và tìm lấy sự thoải mái tuyệt đối qua những giai điệu sôi
động cùng hàng trăm ca khúc trải dài ở các thể loại khác nhau.

CHLOE GALLERY
Living - Dining - Event
(+84) 28 5410 9999
0903 305 999
chloe@chloegallery.vn
w w w . c h l o e g a l l e r y.v n
0 2 - 0 6 P h a n Va n C h u o n g S t r e e t ,
Cresent Lake, Phu My Hung, District 7, HCMC
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