
 
 

MÙA HÈ NÀY, HÃY TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG CỦA HOÀNG 
GIA ẤN ĐỘ TẠI CÁC KHÁCH SẠN CỦA TẬP ĐOÀN TAJ 

  
Mumbai, May PRNewswire/-đây là cơ hội cho bạn thưởng ngoạn một số 
cung điện hấp dẫn nhất ở Ấn Độ. Được tập đoàn Taj Group khôi phục 
lại một cách công phu và quản lý chu đáo, những khách sạn hoàng 
cung từng đoạt các giải thưởng này mang đến sựthưởng ngoạn sang trọng 
bậc nhất. Khách hàng có thể lựa chọn theo gói dịch vụ Kỳ nghỉ Taj 
Holiday theo các chủ đề: Sự Nn dật Hoàng gia, Tắm Suối khoáng Hoàng 
Gia, Tuần Trăng mật Hoàng Gia, hoặc Cuộc trốn chạy Lạ 
kỳ dựa trên hành trình, với mức giá khởi đầu từ khoảng 200 USD mỗi 
đêm cho một người, loại phòng đôi. 
  
Để xem Thông cáo báo chí dưới dạng đa phương tiện, xin truy cập địa 
chỉ: 
http://www.multivu.com/mmr/53818-royal-palace-life-with-taj-hotels 
  
Lâu đời nhất trong số hoàng cung này là, Taj Lake Palace, 
Udaipur, nằm trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ Pichola. Với phong 
cảnh mặt biển đẹp tuyệt vời, mỗi dãy phòng nổi bật sự khác biệt độc đáo 
qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Khách sạn này cũng là niềm kiêu 
hãnh về con tàu Jiva Spa độc nhất vô nhị với hàng loạt những liệu pháp 
chăm sóc lấy cảm hứng cho từ những bí quyết làm đẹp, giữ gìn sức 
khỏe và điều trị bệnh của người Ấn Độ cổ. 
  
Nằm ở thủ phủ bang Jajasthan là Rambagh Palace, nguyên là dinh 
thự của Vua xứJaipur. Trưng bày trong các phòng của khách sạn là những 
tấm thảm dệt tráng lệ, đồ trang trí sang trọng và những vật dụng mang 
tính nghệ thuật rất tinh tế. Bên ngoài là khu vườn trang trí, rộng rãi được 
tạo dựng theo cấu trúc cân xứng rất sáng tạo. Các phòng ở đây một thời là 
nơi nghỉ ngơi của vua, các hoàng thân và khách khứa của họ. Rambagh 
Palace đã để lại cảm nhận không thể quên về lịch sử và đã trở thành một 
kiêt tác của kiến trúcvượt qua thời gian. 
  



Xây dựng bên trên thành phố Jodhpur, Umaid Bhawan Palace là cung 
điện lớn cuối cùng ở Ấn Độ. Được đặt theo tên Vua Umaid Singh, công 
trình làm bằng đá sa thạch nhuộm vàng này được xây dựng với quy mô 
lớn nhát có thể, theo phong cách trang trí nghệ thuật Art Deco Style ở 
thời kỳ đó. Sau 15 năm xây dựng, cung điện với 347 phòng nghỉ được 
hoàn thiện vào năm 1943 và là nơi ở chính của gia đình hoàng gia 
Jodhpur từ đó. 
  
Falaknuma Palace cũng được biết đến như ‘mặt gương của bầu trời’ bởi 
độ cao 2000 feet, khách sạn này được xây dựng giữa những đám mây và 
phản chiếu sự thay đổi thường xuyên của bầu trời. Nằm trên khu đất 
rộng 32 mẫu Anh và rộng 19.400 mét vuông, cung điện này là minh 
chứng về cuộc sống lừng danh và thời đại của Nizams ở Hyderabad. Taj 
Hospitality huyền thoại được dựng lại và chỉ có thể diễn tả bằng sự hào 
phóng một cách khoan thai. 
  
Để đặt phòng trước, xin gửi đến địa chỉ e-mail reservation@tajhotels.com 
,  gọi đến Mỹ & Canada- 1-866-969-1-825, ở quốc gia khác 00-800-4-
588-1-825 hoặc địa chỉ http://www.tajhotels.com 
  
Về Taj Hotels Resort và Palaces 
 
Thành lập năm 1901, Taj Hotel Resorts và Palace là một trong số tập 
đoàn khách sạn có uy tín và lớn nhất châu Á, với 96 khách sạn ở 55 địa 
danh trên khắp Ấn Độ và 16 khách sạn quốc tế ở Maldives, Malaysia, 
Australia, Vương Quốc Anh, Mỹ, Bhutan, Sri Lanka, châu Phi và Trung 
Đông.  Từnhững địa danh nổi tiếng thế giới đến các khách sạn thương gia 
hiện đại, khu nghỉ dưỡng biển mang đậm bản sắc đồng quê rồi đến các 
cung điện tráng lệ đầy hấp dẫn, mỗi khách sạn của Taj là một sự hoàn hảo 
không có gì  sánh được về lòng mến khách nồng ấm của người Ân Độ, 
dịch vụ cực kỳ sang trọng và đẳng cấp thế giới. Taj Hotels Resorts và 
Palace là một đơn vị của Tập đoàn Tata Group, tập đoàn kinh 
doanh  đứng đầu ở Ấn Độ. 
  
 


