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MỖI
SẼ TRỞ NÊN ĐÁNG GIÁ VÀ TUYỆT VỜI
TẠI PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY RESORT
Hãy phó thác cho Premier Residences được trở thành người đồng hành cùng bạn trải qua từng bước quý giá trong hành
trình hạnh phúc, từ màn cầu hôn đầy bất ngờ trong tưởng tượng cho đến ngày trọng đại trong mơ, những trải nghiệm tuần
trăng mật lãng mạn nhất và những giây phút khó quên trong những ngày kỷ niệm đặc biệt. Là một phần dịch vụ được cung
cấp tại khu nghỉ dưỡng của chúng tôi, hãy để chuyên gia tiệc cưới chuyên nghiệp của chúng tôi giúp bạn lên kế hoạch cho
các bước cần thiết cho một tiệc cưới hoàn hảo từ tông màu trang trí, thiệp cưới, quà tặng, phương tiện di chuyển cho đến
các sự kiện trước ngày trọng đại. Và đừng bỏ qua thực đơn dành riêng cho ngày trọng đại – đây cũng là một trong những
điểm nhấn ấn tượng của chúng tôi. Bờ biển, sân vườn đầy màu xanh và nắng ấm, hoặc hồ bơi vô cực trải dài theo lối đi của
khu nghỉ dưỡng là những địa điểm hoàn hảo cho những tấm hình cưới. Bạn cũng có thể tận dụng buổi tư vấn riêng để lên
kế hoạch cho những điều bất ngờ dành riêng cho tuần trăng mật tuyệt vời - có thể là bữa sáng bằng rượu Champagne trên
giường, liệu trình spa thư giãn dành cho cặp đôi, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn ngày trọng đại trở nên hoàn hảo và độc đáo, vì vậy chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành
giúp bạn hoàn thành những mong muốn tuyệt vời này. Trong tập tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các gói
trang trí, tiện nghi của chúng tôi và lý do tại sao chúng tôi là địa điểm hoàn hảo dành cho bạn. Để biết thêm thông tin, vui
lòng liên hệ với chúng tôi qua số (+84) 0 297 392 7777 hoặc nham.vu@premier-phuquoc.com, chúng tôi mong muốn ngày
cưới của bạn trở thành ngày đáng nhớ nhất trong đời.
Trân trọng,
Đội ngũ quản lý tại khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
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Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay Resort cung cấp ba gói dịch vụ cưới hoàn chỉnh
giúp bạn lựa chọn dễ dàng hơn cho ngày đặc biệt của mình. Đối với bất kỳ yêu cầu đặc biệt,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để điều đó xảy ra.
Chúng tôi mong muốn tạo ra một trải nghiệm thư giãn và tuyệt vời cho bạn và khách mời của
bạn tại Premier Residences. Chúng tôi mong muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho
một chương mới tràn ngập hạnh phúc đang đến với cuộc sống của bạn.
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This Package Includes

Emerald

Hai đêm nghỉ cho cặp đôi tại căn hộ cao cấp Penthouse tầm nhìn hướng biển
Bữa ăn sáng phục vụ tại phòng dành cho cặp đôi
Xe đưa đón sân bay dành riêng cho Cô Dâu và Chú Rể

90 phút thư giãn toàn thân cho Cô Dâu và Chú Rể
Trang trí phòng cưới và dịch vụ kèm theo
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Gói trang trí cơ bản của khách sạn tại khu vực làm lễ, cổng hoa cưới và 20 cái ghế,
hệ thống âm thanh cơ bản và 02 mic không dây cho lễ ngoài biển, bánh cưới 1 tầng - 20 cm,
và một chai rượu sparkling cho cặp đôi trong lúc làm lễ
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Bàn ủi hơi đứng phục vụ cho riêng váy cưới và suite
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“THE MOST GORGEOUS JOURNEY” –

E
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This Package Includes

Ocean Pearl

P R

“JUST A PERFECT DAY” –

Hai đêm nghỉ cho cặp đôi tại căn hộ cao cấp Penthouse tầm nhìn hướng biển
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Bữa ăn sáng phục vụ tại phòng dành cho cặp đôi

E R

Xe đưa đón sân bay dành riêng cho Cô Dâu và Chú Rể

Trang trí phòng cưới và dịch vụ kèm theo

Một Bữa ăn tối lãng mạn dành cho cặp đôi tại bãi biển hoặc phòng riêng với menu 4 món và 1 chai rượu vang

C E S

Tiệc nhẹ trước khi làm lễ ở bãi biển với 03 loại thức ăn nhẹ và nước uống bao gồm rượu vang trắng hoặc đỏ, bia,
nước ngọt, nước suối, nước trái cây phục vụ khách mời trong vòng một giờ đồng hồ cho tối đa lên đến 20 khách
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90 phút thư giãn toàn thân cho Cô Dâu và Chú Rể

E S I

Gói trang trí cơ bản của khách sạn tại khu vực làm lễ, cổng hoa cưới và 20 cái ghế, hệ thống âm thanh cơ bản và 02
mic không dây cho lễ ngoài biển, bánh cưới 1 tầng - 20 cm, và một chai rượu sparkling cho cặp đôi trong lúc làm lễ
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Bàn ủi hơi đứng phục vụ cho riêng váy cưới và suite

E R

Xe đưa đón sân bay dành riêng cho Cô Dâu và Chú Rể

I

Bữa ăn sáng phục vụ tại phòng dành cho cặp đôi

M

Hai đêm nghỉ cho cặp đôi tại căn hộ cao cấp Penthouse tầm nhìn hướng biển

E

This Package Includes

Diamond island
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“UNFORGETABLE WEDDING” –

Bàn ủi hơi đứng phục vụ cho riêng váy cưới và suite.

R

Gói trang trí cơ bản của khách sạn tại khu vực làm lễ, cổng hoa cưới và 20 cái ghế, hệ thống âm thanh cơ bản và
02 mic không dây cho lễ ngoài biển, bánh cưới 1 tầng - 20 cm, và một chai rượu sparkling cho cặp đôi trong lúc
làm lễ
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90 phút thư giãn toàn thân cho Cô Dâu và Chú Rể
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Trang trí phòng cưới và dịch vụ kèm theo

Menu được lựa chọn từ bếp trưởng với 03 món cho tiệc tối kèm theo nước uống không cồn trong vòng hai giờ
cho tối đa 20 khách mời
Một Bữa ăn tối lãng mạn dành cho cặp đôi tại bãi biển hoặc phòng riêng với menu 4 món và 1 chai rượu vang
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Tiệc nhẹ trước khi làm lễ ở bãi biển với 03 loại thức ăn nhẹ và nước uống bao gồm rượu vang trắng hoặc đỏ, bia,
nước ngọt, nước suối, nước trái cây phục vụ khách mời trong vòng một giờ đồng hồ cho tối đa lên đến 20 khách

