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Let the very first day of your forever start with
us in the right way at Pullman Vung Tau.
Whether it is an intimate ceremony or an
extravagant reception, our bespoke services
bring you a wedding that perfectly reflects
you and your love.
Our team of wedding specialists works out on
every details to ensure your day will delight
you, your friends and family.
A wedding at Pullman Vung Tau defines a new
meaning in style. With us, every wish can be
made possible. Customize the perfect day
with a selection of wedding wishes specially
crafted to celebrate your lifetime romance as
your way.

Hãy để Pullman giúp bạn khởi đầu hành trình
hạnh phúc viên mãn ngay tại thành phố biển
Vũng Tàu xinh đẹp.
Cho dù đó là bữa tiệc nhỏ thân mật hay buổi
lễ mừng hoa lệ, dịch vụ tiệc cưới danh tiếng
Pullman sẽ giúp bạn tổ chức một lễ cưới theo
đúng phong cách của bạn.
Đội ngũ tư vấn tiệc cưới của chúng tôi sẽ tỉ
mẩn từng chi tiết để mang tới cho bạn những
giây phút thăng hoa trong ngày trọng đại nhất
cuộc đời.
Với chúng tôi, mọi lời ước đều có thể trở thành
hiện thực. Hãy cứ mang theo “wish list” của
bạn và chúng tôi sẽ là bà tiên hóa phép cho Lọ
lem thành công chúa.
Và hành trình hạnh phúc bắt đầu…

And the romantic story begins…

Vung Tau glittering ballroom with high ceilings, a pillar-less space to play with
immense creativity will certainly make your dream of a magical night come true.
Glamorous reception for up to 1,000 guests.
Sảnh Vũng Tàu lung linh cho bạn mặc sức khơi nguồn sáng tạo trong không gian
phòng tiệc lớn với trần cao không cột chắc chắn sẽ biến giấc mơ về một buổi tối
diệu kỳ của bạn trở thành hiện thực.
Tiệc cưới lộng lẫy có thể phục vụ lên tới 1.000 khách mời.

The stage is set for the beautiful couple to step in

Celebrate your special day in a more intimate
and exclusive way at Corniche Ultra Lounge,
Executive Lounge or Presidential Suite for an
ultimate wedding party.
This option ensures total privacy and seclusion to
you and your wedding guests.
Our experienced team will take care of your
needs, from dining options to technology
requirements, seating to décor. Every detail
bespoke, every moment planned to perfection.

With you, I am Home

Kỷ niệm ngày trọng đại theo một cách kín đáo và
riêng biệt tại Corniche Ultra Lounge, Executive
Lounge hay phòng Presidential Suite cho một
tiệc cưới đầm ấm.
Lựa chọn này bảo đảm sự riêng tư và tách biệt
cho bạn và các khách mời.
Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ chăm
lo mọi yêu cầu của bạn, từ thực đơn tới các vấn
đề kỹ thuật, từ chỗ ngồi tới khâu trang trí. Mọi
chi tiết sẽ được lên kế hoạch hoàn hảo nhất.

Our spacious green garden and fountain
area are the perfect venue for bride and
groom who are nature lovers.
Isn’t it wonderful to walk your beautiful
bride in lovely greenery setting surrounded
by blossom flowers and trees? Don’t you
hear birds singing and the wind blowing?
Get plenty of sunshine kisses to keep your
rosy cheeks and bright smiles on your
faces.
It’s your special day in the way you love.
Wedding reception in the garden for up to
100 guests and depends on the weather
conditions.

Khu vườn và đài phun nước của khách sạn
là địa điểm tổ chức tiệc đón khách tuyệt vời
cho những cặp đôi yêu thiên nhiên.
Tuyệt vời biết bao khi bạn cầm tay cô dâu
xinh đẹp bước đi trong màu xanh tươi mát
của cỏ hoa. Bạn có nghe thấy những chú
chim đang hót và làn gió nhẹ thổi miên
man? Đón lấy những nụ hôn từ nắng vàng
để làm cho đôi má bạn thêm hồng và nụ
cười thêm rạng rỡ.
Hôm nay là ngày đặc biệt của riêng bạn
theo cách mà bạn thích.
Tiệc đón khách tại vườn có thể phục vụ tối
đa cho 100 khách và tùy thuộc vào điều
kiện thời tiết.

In our Garden

As Endless as the Ocean, As Timeless as the Tides

The dream of every bride and groom: to tie the knot on a romantic beach. Surround you
with blue sea, white sand and golden sunshine. Make your wishes and the waves will
help you bring it to the far away.
All the ones you love most, are standing here to witness the unforgetable moment of
your lifetime.
Wedding reception at Pullman Beach Club is up to 80 guests and depends on weather
conditions.

Lễ cưới lãng mạn bên bờ biển là ước mơ của mọi cặp đôi. Vây quanh bạn là biển xanh,
cắt trắng và nắng vàng. Hãy ước một điều ước để những cơn sóng đưa đi thật ra.
Bên bạn là những người thân thương nhất. Và tất cả hiện diện ở đây để chứng kiến giây
phút trọng đại của cả cuộc đời bạn và người thương.
Tiệc cưới tại Pullman Beach Club tối đa 80 khách và tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Walk me down the Pool

Imagine your future groom taking your hand walking down a bridge crossing the crystal
clear water pool in carousel wedding background music. Doesn’t it take your breath
away?
Enjoy the golden sunset down the mountain range with all your beloved surrounding.
Wedding reception by the pool at 2nd floor is up to 80 guests and depends on weather
conditions.

Hãy nhắm mắt mường tượng cảnh chú rể tương lai nắm tay bạn đi trên chiếc cầu bắc
qua hồ bơi trong tiếng nhạc giáo đường du dương. Trái tim bạn có khi nào ngừng đập?
Bạn sẽ đắm chìm hạnh phúc trong ánh nắng chiều vàng ươm cùng những người thân
yêu, chắc hẳn bạn sẽ rất xúc động trước khung cảnh ấy.
Tiệc cưới trên hồ bơi lầu 2 cho tối đa 80 khách và tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

WEDDING THEMES

Blend the traditional elements with the modern twist in our
Oriental wedding theme of bright red and white shades.
Unique yet elegant.

Pha trộn nét truyền thống với những thiết kế hiện đại và đột
phá trong gói trang trí theo phong cách phương Đông kết
hợp tinh tế giữa hai gam màu đỏ và trắng.
Độc đáo mà vẫn thanh tao.

Oriental

Under the Sea

Under the Sea theme is the perfect match if you choose to
organize your wedding in Vung Tau beautiful beach city, as
you can feel all the sea elements right next to your wedding
tables.
White - blue and endless creativity inspired by the sea shall
add more touch to your wedding.

Lựa chọn tổ chức tiệc cưới ở thành phố biển Vũng Tàu xinh
đẹp, gói trang trí Under the Sea là lựa chọn hoàn hảo giúp
bạn cảm nhận hương vị của biển ngay trong không gian
phòng tiệc.
Trắng - xanh và thật nhiều ý tưởng sáng tạo vô tận khơi
nguồn từ biển giúp tạo thêm nhiều điều thú vị cho buổi tiệc.

Purple is the symbol for passion, fulfillment and vitality.
Purple helps to align oneself with the whole of the universe.
Our Vitality wedding theme blending different shades of
purple with white will bring an impressive whilst romantic
feeling to your party.

Tím là biểu tượng của đam mê, sự sung túc và sức sống. Màu
tím giúp kết nối cá thể với toàn bộ vũ trụ.
Gói trang trí Vitality của chúng tôi kết hợp nhiều sắc thái tím
với trắng tạo nên cảm giác ấn tượng mà vẫn vô cùng lãng
mạn cho buổi tiệc.

Vitality

Passion

The mysterious black and the powerful red will draw attention
at the first sight from all wedding guests.
Choose our Passion theme if you want to express the passion,
the daring and the power of love for a night to remember.

Màu đen huyền bí và màu đỏ quyền lực chắc chắn sẽ thu hút
mọi ánh nhìn của khách mời đám cưới.
Lựa chọn gói trang trí Passion nếu bạn muốn truyền tải niềm
đam mê, sự phiêu lưu và sức mạnh của tình yêu để tạo nên
một buổi tiệc vô cùng đáng nhớ.

Our Tropical theme blending green, pastel and white will perfectly match with nature lovers.
Tropical touches will be added to your wedding setting so you can feel like being in a lush
garden.
Fresh, pure and romantic.

Tropical
Gói trang trí Nhiệt Đới kết hợp màu xanh lá, hồng pastel và trắng là lựa chọn hoàn hảo cho
những cặp đôi yêu thiên nhiên.
Những điểm nhấn mang hơi thở nhiệt đới sẽ mang cho bạn cảm giác được trầm mình trong
một khi vườn tươi tốt.
Tươi mát, tinh khôi và lãng mạn

Throw a fabulous after wedding party at Pullman Vung Tau.
Put on your dancing shoes and be the dancing King & Queen right after the wedding scene.
Forget about tradition and let yourself go wild with whatever kind of music and set-up you
like. Let’s share the very first moment of your marriage life with your closest friends and
family.

After
Wedding Party

Complimentary Karaoke at Ultra Bar, available for up to 100 guests from 10:00pm to 00:00am
at the minimum spend of VND 10,000,000.
DJ is also available upon advance request with extra charge.
Những giây phút hồi hộp chuẩn bị cho tiệc cưới trịnh trọng đã qua rồi. Giờ là lúc giành
riêng cho cặp đôi bên cạnh những người thân yêu nhất.
Bật nhạc lên và thêm chút men rượu để được lâng lâng theo điệu nhạc mà bạn yêu thích
và cùng nhau tận hưởng thời điểm thăng hoa nhất của đêm tiệc cưới này.
Sử dụng miễn phí sân khấu Karaoke tại Ultra Bar với không gian âm nhạc hoàn hảo cho
tối đa 100 khách từ 22:00 tới 24:00 với giá chỉ từ 10.000.000 VND.
DJ chơi nhạc theo yêu cầu khi đặt trước có phụ thu thêm phí.

For all weddings organized at Pullman Vung Tau,
the newlyweds will receive our special gifts:
• A complimentary night including breakfast
with honeymoon set up, early check-in and late
check-out on your wedding night
• Complimentary photo shooting for 2 hours in
the hotel including the usage of a guest room as
changing room
• Complimentary usage of the hotel 4 seat car
within Vung Tau city for 2 hours
• A Saturday BBQ seafood buffet voucher for 2
persons at Riviera Restaurant

Our special gifts for the newlyweds
After Wedding Party

Cho mỗi tiệc cưới đặt tại Pullman Vũng Tàu, cặp
đôi sẽ nhận được quà tặng bao gồm:
• 1 đêm phòng miễn phí bao gồm ăn sáng,
được trang trí phòng trăng mật, nhận phòng
sớm và trả phòng trễ trong
đêm tiệc cưới
• Miễn phí gói chụp hình trong khách sạn trong
vòng 2 giờ bao gồm cả việc sử dụng 1 phòng
khách sạn để thay đồ
• 2 giờ sử dụng miễn phí xe ô tô 4 chỗ của
khách sạn trong thành phố Vũng Tàu
• 1 voucher thưởng thức buffet hải sản nướng
tối thứ 7 cho 2 người tại nhà hàng Riviera

You are our favorite adventure

