ĐÁM CƯỚI ẤN TƯỢNG
TẠI BÃI BIỂN MŨI NÉ
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CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN
THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI
CỦA KHU NGHỈ DƯỠNG
ANANTARA MŨI NÉ
Anantara Mũi Né mời bạn cùng khám phá
từng bước ến hành trình hạnh phúc, từ
khoảnh khắc cầu hôn bất ngờ ến lễ cưới
trọng ại như mơ và những lễ kỷ niệm tiếp
nối sau này.
Tận hưởng cuộc thảo luận với chuyên gia
tư vấn của chúng tôi ể ảm bảo bạn có
những iều tốt ẹp và tuyệt vời nhất cho
ngày ặc biệt của cuộc ời từ lúc bạn bước
lên xe limousine của chúng tôi cho ến khi
bạn rời khỏi khu nghỉ dưỡng.
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Đám cưới trên bãi biển thiên ường của bạn
sẽ trở thành hiện thực theo phong cách ặc
biệt tại Anantara Mũi Né Resort. Hãy nói "tôi
ồng ý" trong buổi lễ thật ẹp theo phong
cách phương Tây hay với truyền thống Việt
Nam ầy ý nghĩa. Lặp lại lời thề ó trong một
lễ ường nhỏ trước ại dương rộng lớn.
Hãy ể ội ngũ chuyên gia tại Anantara Mũi
Né Resort biến lễ cưới trong mơ của bạn
thành hiện thực trong phong cách thanh lịch
ở mọi khoảnh khắc.

GÓI DỊCH VỤ CƯỚI
Gói dịch vụ cưới ược thiết kế ể giúp bạn tạo ra những kỷ niệm ghi dấu ấn trong suốt thời gian bạn ở tại
Anantara Mũi Né. Đội ngũ tư vấn tài năng của khách sạn sẽ chuẩn bị chu áo từng chi tiết trong khi bạn
tiếp ón khách cho tiệc chiêu ãi thanh lịch bên bờ biển và tận hưởng ngày trọng ại của mình ở Mũi Né.
Với rất nhiều sự lựa chọn theo ý cá nhân, bạn có thể tìm cho mình một gói tiệc cưới hoàn hảo và biến nó
thành của mình thật sự.

TRƯỚC LỄ CƯỚI
• Tổ chức sự kiện theo ý muốn của bạn
ến từng chi tiết nhằm mang ến cho
bạn một ám cưới ẹp hoàn mỹ
• Rượu Champagne và giỏ trái cây nhiệt
ới mang ậm tính Việt Nam ể chào
mừng bạn ến
VÀO NGÀY CƯỚI
• Tiệc cưới sẽ ược tổ chức trong phòng
dạ tiệc hoặc ở bãi biển của khu nghỉ
dưỡng Anantara Mũi Né (nếu thời tiết
cho phép trong trường hợp tổ chức ở
bãi biển)
• Cổng hoa cho tiệc cưới sẽ ược trang
trí một cách vô cùng tao nhã với những
óa hoa ẹp mới lạ
• Việc thỏa thuận bố trí hoa sẽ theo
yêu cầu của khách
• Một giá ỡ hình cưới bằng tre ược làm
thủ công
• Bánh cưới một hoặc hai tầng, hương vị
do bạn chọn lựa
• Bó hoa tươi cho cô dâu và hoa cài áo
cho chú rể
• Ban nhạc sống trong nhà (tùy thuộc vào
việc có sẵn)

SAU LỄ CƯỚI
• Một buổi lễ chúc mừng với ồ ăn khai vị ược
lựa chọn bởi Bếp trưởng tại quầy Bar hồ bơi
• Buổi tối lãng mạn với nước hoa quả, rượu
Champagne và tiệc nướng tôm hùm cho hai
người, hoặc buổi tối dưới ánh nến
• Buổi ăn tối theo phong cách chuyên gia ẩm
thực hoặc món ăn truyền thống Việt Nam
ược chuẩn bị tại phòng dạ tiệc hoặc trên bãi
biển của khu nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né
DỊCH VỤ ĐÍNH KÈM
• Quà cưới bất ngờ ược bố trí trong phòng
• Trang trí phòng bằng nến và hoa hồng
DỊCH VỤ KHÁC
(không bao gồm trong gói có sẵn và thực hiện
theo yêu cầu)
• Bó hoa cầm tay cho cô dâu phụ và hoa cài áo
cho chú rể phụ
• Dịch vụ trang iểm và thiết kế tóc
• Đồ cưới theo phong cách phương Tây hoặc
truyền thống Việt Nam cho cô dâu và chú rể
(yêu cầu trước)
• Bố trí nhạc, chụp ảnh và quay phim

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNG NHỚ
(không bao gồm trong gói có sẵn và thực
hiện theo yêu cầu)
• Những trải nghiệm tại một trong những địa
điểm du lịch hấp dẫn tại Mũi Né: Đồi cát Mũi
Né bao la vô tận kéo dài đến chân trời màu
trắng vàng và đỏ. Sau khi dành cả ngày để
khám phá kỳ quan thiên nhiên đầy ấn tượng
này, bạn sẽ nghĩ là mình đang ở trên sa mạc
Sahara hơn là ở một khu nghỉ dưỡng ven
biển ở Việt Nam
• Chuyến tham quan ngọn Hải Đăng Kê Gà,
được xây dựng bởi người Pháp vào năm
1897. Ngọn Hải Đăng Kê Gà tọa lạc vô cùng
nguy nga trên một đảo núi đá bắt nguồn từ
đồi cát trắng của đất liền

GÓI TIỆC KIM CƯƠNG
• Tổ chức tiệc cưới trên bãi biển (12 giờ
trưa ến 5 giờ chiều) và nghi lễ (5 giờ
chiều ến 6 giờ tối)
• Một người dẫn chương trình, một micro và hệ
thống âm thanh cho bài diễn văn và nhạc nền
cho nghi lễ và bữa tối
• Cổng hoa tươi và lối i ược trang trí với
những chiếc ghế sang trọng
• Bó hoa tươi cho cô dâu và hoa cài áo cho
chú rể
• Trang trí khu vực ăn tối bằng hoa tươi, thực
ơn ậm à hương vị Việt Nam ở hồ bơi
• Hai êm nâng cấp phòng miễn phí từ Deluxe
Room lên Ocean Villa cho cặp ôi
• 90 phút massage toàn thân cho cặp ôi

GÓI TIỆC VÀNG
• Tổ chức tiệc cưới trên bãi biển (12 giờ trưa
ến 5 giờ chiều) và nghi lễ (5 giờ chiều ến 6
giờ tối)
• Một người dẫn chương trình, một micro và hệ
thống âm thanh cho bài diễn văn và nhạc nền
cho nghi lễ và bữa tối
• Cổng hoa tươi và lối i ược trang trí với
những chiếc ghế sang trọng
• Bữa tối BBQ hải sản với tôm hùm ở hồ bơi
• Hai êm nâng cấp phòng miễn phí từ Deluxe
Room lên Ocean Suite cho cặp ôi
• 90 phút massage toàn thân cho cặp ôi
GÓI TIỆC LÃNG MẠN
• Tổ chức tiệc cưới trên bãi biển (12 giờ trưa
ến 5 giờ chiều) và nghi lễ (5 giờ chiều ến 6
giờ tối)
• Một người dẫn chương trình, một micro và hệ
thống âm thanh cho bài diễn văn và nhạc nền
cho nghi lễ và bữa tối
• Cổng hoa tươi và lối i ược trang trí với
những chiếc ghế sang trọng
• Bữa tối BBQ hải sản ở hồ bơi
• Hai êm nâng cấp phòng miễn phí từ Deluxe
Room lên Deluxe Ocean cho cặp ôi
• 60 phút massage toàn thân cho cặp ôi
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TUẦN TRĂNG MẬT
Tổ chức tiệc cưới hoặc tuần trăng mật của bạn
tại thiên ường nghỉ dưỡng này. Lên kế hoạch
trải nghiệm tuần trăng mật tuyệt vời bằng một
bữa sáng ngay tại chính chiếc giường của bạn
cùng một chai rượu Champagne, tận hưởng
cảm giác thư giãn tại Spa hay một buổi picnic
ể thể hiện tình yêu của mình.
Bạn ã sẵn sàng lên kế hoạch cho một trải
nghiệm ộc áo dành riêng cho bạn chưa? Hãy
liên hệ với chúng tôi ể ược tư vấn tại
pngo@anantara.com hoặc +84 252 3741 888.
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Anantara Mui Ne Resort
Mui Ne Beach, 12A Nguyen Dinh Chieu Street, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Viet Nam
T +84 252 374 1888 F +84 252 374 1555 E muine@anantara.com
anantara.com

