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THƯ NGỎ
Kính gửi: -

Quý Khách hàng và đối tác!

Lời đầu tiên Khách sạn MêKông 2 xin gửi lời chào trân trọng đến quý khách hàng và đối
tác. Kính chúc quý khách hàng và đối tác luôn dồi dào sức khỏe, thành đạt, thịnh vượng.
Khách sạn MêKông 2 trực thuộc Công ty cổ phần du lịch MêKông, trước đây là Khách
sạn Hiếu Giang. Sau một thời gian sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nay Khách sạn chính thức trở
lại hoạt động từ ngày 8/10/2016 với quy mô đạt tiêu chuẩn 3 sao, sang trọng, lịch lãm tọa lạc
ngay tại trung tâm thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Khách sạn được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại bao gồm hệ thống 50 phòng nghỉ tiện
nghi sang trọng; Nhà hàng phục vụ ăn uống, hội nghị, tiệc cưới với sức chứa sảnh tầng 1 là 500
khách, sảnh tầng 2 là 200 khách, hệ thống phòng ăn riêng biệt; Khu ăn sáng cà phê sân thượng;
Khu massage xông hơi cao cấp.
Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, phục vụ tận tình chu đáo, thân thiện chắc
chắn sẽ làm hài lòng Quý khách.
Khách sạn MêKông 2 xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng và đối tác
trong suốt thời gian qua, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác trong thời gian sắp
tới.

Xin trân trọng cám ơn!
Giám đốc Khách sạn:
Nguyễn Hiếu

