
TOP MONGOL

АРЬС, Г00 САЙХНЫ МЭС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ

UB EVENT HALL

Нийт 460 хүний багтаамжтай хүлээн 
авалтын танхим. Хүлээн авалтын танхим 
нь 700м2 талбайтай, зочид буудлын 1 
давхарт байрладаг ба та бүхний сэтгэлд 
нийцэх дээд зэрэглэлийн хүлээн авалт, 
хурим найрыг зохион байгуулж өгөнө.

Арьс залуужуулах эмчилгээ

Үс уналтын эсрэг хуйхны эмчилгээ

Бүх төрлийн Гоо сайхны мэс засал

Биеийн массаж болон нүүрний иллэг

БНСУ-тай хамтарсан тус эмнэлэг нь 
мэргэжлийн өндөр түвшинд Гоо 
заслын эмчилгээ болон Гоо сайхны 
мэс засал хийж байна.

Relaxing Massage Center

Aesthetic medicine 

Plastic surgery

蒙古国韩国合作美容医院，嫩肤治疗，面部 
美容，所有类型的美容整容手术，具有专业即
有经验的人员提供全身按摩，足部按摩，头部
按摩，背部按摩。

9907-4277, 9924-4607, 7712-0101
UB  EVENT HALL

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 
25-р эмийн сангийн баруун хойно

70113310, 91913314

Ханду зочид буудал 3-р давхарт

Plastic Surgery, Beauty clinic

HANDU HOTEL
汉都大酒店

Утас:  电话：70009777, 99995951, 80007684

Е-майл: 邮箱：handuhotel88@yahoo.com 

地址： 乌兰巴托市，巴彦郭勒区，第6区 青公嘉布街，汉都酒店
Хаяг: Улаанбаатар хот, БГД, 6-р хороо, Чингинжавын гудамж



“Хандү” зочид буудал нь 2017 онд үүд 
хаалгаа нээн та бүхэндээ үйлчилж байна. 
Манай зочид буудал нь бүтэн люкс, хагас 
люкс, энгийн гэсэн өрөөнүүдээс бүрдсэн 
нийт 55 өрөөтэй. Өрөө болгон орчин үеийн 
интерьрер дизайнтай. Манай зочид буудал 
бизнес болон аяллын зорилгоор Монгол 
улсыг зорчиж байгаа зочдод хамгийн зөв 
сонголт болно. Манай зочид буудлаас галт 
тэрэгний буудал хүртэл 5 минут, нисэх 
о н г о ц н ы  б у уд а л  х ү р т э л  2 5  м и н у т , 
Чингисийн талбай хүртэл 10 минутын зайд 
тус тус байрладаг. Манай зочид буудал нь 
тав тухтай цэвэрхэн аюулгүй орчинд таныг 
хүлээн авч үйлчлэхэд бэлэн байна.

汉都大酒店于2017年开业，酒店设有情侣套
房，豪华单人房，豪华双人房等共55个房
间，房内均配有现代家私。 酒店距离首都火车
站仅5分钟路程，距离成吉思汗广场10分钟，
距离国际机场只需25分钟，酒店周边有多处
娱乐场所。

地址：乌兰巴托市，巴彦郭勒区，
第6区，青公嘉布街，汉都酒店。

Манай зочид буудлын 1-р давхарт байрлах 
“Хятад ресторан” нь өглөөний 8 цагаас 10 
цаг хүртэл буфет өглөөний цайгаар 
үйлчилнэ. Мөн оройн 22 цаг хүртэл хятад 
ахлах тогоочийн хийсэн шинэхэн амтат 
хоолоор үйлчилнэ. 5 VIP өрөөтэй бөгөөд 
хамгийн том өрөө нь 20 хүний багтаамжтай 
нийт 150 хүн хүлээн авах чадалтай.

中餐厅

楼两面中餐厅营业时间为早上9点至晚上10点设
有5间VIP包房，最大 的耷华包房可飧20位客人，
幣个中較厅可同时接待150人用餐。

ХАНДҮ РЕСТОРАНТ 汉都中餐厅汉都大酒店

电话： , 70000087 95950218
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