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Khách sạn Anh Linh xin kính chào quý khách, Chúc quý khách vạn sự bình an.

Kính thưa Quý khách! Anh Linh Hotel ra đời năm 1999 với bề dày kinh nghiệm trong ngành du
lịch khách sạn, đặc biệt chủ nhân là nhà giáo, giảng viên Marketing chuyên nghiệp với quan
điểm : "Tất cả cho khách hàng, đôi bên cùng có lợi". Chắc rằng Quý khách sẽ hài lòng khi
đến với Anh linh

Nằm ở trung tâm Thành phố Đồng Hới gần Quảng trường thành cổ; Bưu điện tỉnh; cách cầu
Nhật Lệ 120m và bên kia cầu là bải tắm Bảo Ninh hoang sơ và thơ mộng; cách Quốc lộ 1A
50m; ga Đồng hới 3km; Sân bay Đồng Hới 6km; Rất thuận tiện cho bạn trong việc đi lại.

Qua quá trình kinh doanh, khách sạn luôn quan tâm đầu tư, nâng cấp và không ngừng đổi mới.
Nay với 29 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 2sao: Hội trường máy lạnh tại tầng 6 sức chứa trên 100
người; có thang máy đi lại thuận tiện; Nhà hàng , quày bar; wifi; truyền hình cáp; có phòng máy
tính truy cập mạng miển phí; dịch vụ xe máy ; ô tô từ 4- 30 chổ ngồi…

Và các dịch vụ đi kèm : Đặt vé tàu ; vé máy bay; vé xe chất lượng cao và ghép tour cho khách
có nhu cầu

*** Từ ngày 13 tháng 6 năm 2017, Khách sạn Anh Linh 2 (55 Trương Pháp - Đồng Hới ) đi
vào hoạt động. Với quy mô 14 tầng gồm 57 phòng ngủ, nhà hàng tầng 12 với tầm view
đẹp... Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 02323 796998 - 02323 796999

Web site : http://anhlinhhotel.com/
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