
CẦU HÔN trên
BÁN ĐẢO SƠN TRÀ  

GÓI CẦU HÔN “SAY YES!” BAO GỒM CHỤP ẢNH TẠI INTERCONTINENTAL DANANG



Với mong muốn khoảnh khắc cầu hôn của hai bạn trở nên diệu kì như 
những rung động của ngày đầu mới yêu, chúng tôi sẵn lòng chăm chút 
cho từng chi tiết nhỏ nhất để buổi cầu hôn của bạn trở nên trọn vẹn và 

đáng nhớ. Gói cầu hôn “Say Yes” tại InterContinental Danang mang đến 
cho bạn những khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn và bộ hình ngọt ngào.



LỄ CẦU HÔN 

CHỤP HÌNH CƯỚI

NGHỈ DƯỠNG 

Buổi lễ cầu hôn lãng mạn sẽ được tổ chức tại 
bãi biển riêng, khu vườn nhiệt đới hoặc tại 
ban công sang trọng của nhà hàng La Maison 
1888. Ngoài ra, trải nghiệm hạnh phúc này 
được diễn ra tại cáp Nam Tràm hay trong rạp 
chiếu phim riêng tư của Khu nghĩ dưỡng. Để 
buổi lễ được diễn ra theo như mong muốn 
của hai bạn, chúng tôi đã sắp xếp sẵn hoa 
cầu hôn, nghệ sĩ kéo đàn violin, một chai rượu 
vang thượng hạng và cùng bạn lên ý tưởng 
trang trí bóng bay, nhạc nền hoặc pháo hoa. 

Số lượng người thực hiện bộ hình cưới  tối 
đa 5 người bao gồm nhiếp ảnh gia, trợ lý, 
chuyên gia trang điểm cùng cô dâu và chú 
rể. Buổi chụp ảnh có thể diễn ra ngay tại 
nơi cầu hôn hoặc tại các địa điểm được quy 
định trong khu nghỉ dưỡng. Nhân viên của 
khu nghỉ dưỡng sẽ tư vấn và hỗ trợ nhóm 
chụp hình trong suốt thời gian chụp để bạn 
có được bộ ảnh ưng ý nhất.

Gói cầu hôn “Say Yes!” sẽ bao gồm một 
đêm nghỉ tại phòng Resort Classic hướng 
biển để cặp đôi nghỉ dưỡng trước hoặc sau 
buổi lễ. Hãy cùng chờ đón những bất ngờ 
thật lãng mạn mà khu nghỉ dưỡng dành 
tặng cặp đôi trong dịp trọng đại này.

Với đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp, chúng tôi 
luôn đồng hành để đảm bảo buổi lễ cầu hôn của hai bạn diễn 

ra như mong đợi. 

Vui lòng liên hệ Bộ phận Đặt phòng qua số 0236 393 8888 để 
được tư vấn về gói cầu hôn “Say Yes”.

Trọn gói Cầu hôn ‘Say Yes!”
và chụp ảnh: 45.000.000 VNĐ

(đã bao gồm thuế và phí dịch vụ)



ĐỊA ĐIỂM CẦU HÔN

CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM TỰ CHỌN

TRỌN GÓI CẦU HÔN “SAY YES!” 
BAO GỒM

Bãi biển riêng 

Ban công lộng gió tại nhà hàng La Maison 1888

Rạp chiếu phim riêng cùng những bộ phim bạn 
yêu thích nhất

Trong cáp Nam Tram hoặc tại khu vực cáp

Tại ban công phòng ngủ hoặc biệt thự của bạn

Chúng tôi có thể cùng bạn lên ý tưởng để buổi 
lễ cầu hôn đặc biệt hơn như:

Trang trí bóng bay, hoa theo yêu cầu 

Trình diễn pháo hoa

Sắp xếp thợ chụp ảnh hoặc dịch vụ flycam

Sắp xếp bữa tối tối lãng mạn tại nhà hàng La 
Maison 1888 hoặc trên bãi biển

Bó hoa cầu hôn (chọn 1 trong 3)

1 chai rượu Sâm-panh Tattinger

1 nghệ sĩ violin chuyên nghiệp

1 đêm nghỉ dưỡng dành cho 2 người bao gồm ăn 
sáng tại phòng Resort Classic hướng biển, bao gồm 
dịch vụ trang trí cánh hoa hồng lãng mạn trong 
phòng, bồn tắm cùng bánh kem chào mừng.

1 điều phối viên hỗ trợ trong quá trình chụp ảnh

Vui lòng lưu ý rằng gói Cầu hôn “Say Yes!” 
được phục vụ từ Chủ Nhật đến Thứ 5 hằng 
tuần và phải được đặt trước 7 ngày. 


