


Thời hạn đặt phòng: tới 31/03/2023
Thời gian lưu trú: tới 31/05/2023 (ngoại trừ 28/04 - 01/05/2023)

Mr. Marc Bittner
General Manager

Để đặt phòng, vui lòng liên hệ email: 
reservations.mrqn@fusionhotelgroup.com 
hoặc gọi số +84 (0) 256 220 6688

Ưu đãi độc quyền ngày Quốc tế phụ nữ Ưu đãi chào Năm Mới: Ở 3 Trả 2

Tặng 1 hoạt động trải nghiệm cho mỗi đặt phòng, 
và các hoạt động này sẽ theo lịch trình hàng tuần 
của khu nghỉ:

Ghi chú: áp dụng cho nhóm từ 4 khách nữ đặt và 
lưu trú trong tháng 3

• Beauty workshop & hands pampering therapy / 
Chăm sóc và thư giãn tay
• Private picnic experience served in-villa; on the 
beach or poolside cabana/ Dã ngoại tại villa/ 
trên biển hoặc tại hồ bơi
• “Capture the Moment” photography session 
(three-hours)/ Chụp ảnh dành riêng cho nhóm 
(3 tiếng)
• Outdoor foot ritual & massage/ Chăm sóc và 
thư giãn chân

Thời hạn đặt phòng: từ 07/02 tới 28.02.2023
Thời gian lưu trú: từ 07/02 tới  20.03.2023

Ghi chú: Ở 3 trả 2 không kết hợp với ưu đãi bao gồm 
của Nắng Maia

• Áp dụng cho các loại biệt thự: Garden Pool Villa; 
Horizon Pool Villa và Two-bedroom Garden Pool Villa

Giá phòng bao gồm:
• Ăn sáng hàng ngày tại nhà hàng Vị
• Một trị liệu Spa tại Vẽla Spa hoặc một bữa trưa hoặc
tối hàng ngày theo Family Style menu tại nhà hàng Vị

Ở  Í T  N H ẤT  2  Đ Ê M Ở  Í T  N H ẤT  4  Đ Ê M

Ở  Í T  N H ẤT  3  Đ Ê M

• Đón và tiễn từ sân bay Phù Cát • Các ưu đãi bao gồm của 3 đêm

• Miễn phí 4 món cho dịch vụ giặt mỗi ngày

(không bao gồm giặt khô)

• Tặng 1 hoạt động cho gia đình/ cặp đôi cho mỗi đặt 

phòng theo danh sách dưới đây:

• Lớp học nấu ăn cùng Gia Đình

• Trải nghiệm thư giãn bồn tắm kèm vang nổ và đồ ăn nhẹ

• Khám phá văn hóa địa phương trong nửa ngày

• Đón và tiễn từ sân bay Phù Cát

• Một lần miễn phí nâng cấp từ bữa ăn hoặc trị liệu Spa 
bao gồm lên hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc 
theo menu sau, và các hoạt động trải nghiệm sẽ theo 
lịch trình ẩm thực hàng tuần của khu nghỉ:

• Once Upon a Table / Bữa tối cùng bếp trưởng 
• Curated Dining Experience/ Tiệc nướng BBQ 

Một hành trình chăm sóc sức khỏe: chọn 2 trong 4 trị liệu

• Infrared sauna therapy session
   / Xông hơi bằng tia hồng ngoại
• Body Rejuvination / Trẻ hóa cơ thể
• Healing Therapy/ Liệu pháp chữa lành
• Anti-ageing facial care/ Chăm sóc da mặt

HOẶC

C H Í N H  S ÁC H  DÀ N H  C H O  T R Ẻ  E M  
VÀ  N G Ư Ờ I  L Ớ N  

Phụ thu thêm các hoạt động trải nghiệm:

• Trẻ em từ 6-11 tuổi: Phụ thu 350,000 VNĐ/ bé/ lần nâng 
cấp hoạt động trải nghiệm ẩm thực/ hoạt động Gia Đình

• Phụ thu người lớn: 800,000VNĐ/ khách/ lần nâng cấp 
hoạt động trải nghiệm ẩm thực/ liệu trình chăm sóc sức 
khỏe/ hoạt động cho Gia Đình/ cặp đôi

Chương trình được áp dụng cho các đặt phòng mới và 
không được kết hợp với các khuyến mãi khác.


