AN INSPIRED SUMMER
NHỮNG TRẢI NGHIỆM NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP,
ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO HÈ 2017

CHÀO HÈ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ
DƯỠNG HẤP DẪN CHƯA TỪNG CÓ
An Inspired Summer là chương trình hè của La Veranda Resort Phu Quoc MGallery By Sofitel, bao gồm ba
gói nghỉ dưỡng sang trọng nhằm mang đến cho du khách một mùa hè đầy tiếng cười và giàu ý nghĩa.
Đặc biệt dành cho du khách nhí dưới 12 tuổi, gói nghỉ dưỡng Very Important Kid (V.I.K.) mong muốn mang
lại cho các bé trải nghiệm đáng nhớ và sang trọng đồng thời tạo dựng những khoảnh khắc gắn kết cho gia
đình.
Bên cạnh đó, La Veranda Resort MGallery By Sofitel cung cấp hai gói nghỉ dưỡng dành cho những du
khách đang tìm kiếm sự kết nối với tâm hồn, cân bằng giữa tinh thần và cơ thể thông qua nguyên lý Tĩnh
trong Động.
Hãy cùng khám phá xem gói nghỉ dưỡng nào phù hợp với bạn nhất! Với ba gói trên đây, chắc chắn
bạn sẽ có những ngày hè thật thú vị, bởi lẽ mùa hè đâu chỉ có nắng vàng và cát trắng!
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THE V.I.K. SUMMER PROGRAM
TÌNH YÊU LỚN DÀNH RIÊNG CHO CÁC BÉ YÊU
VERY IMPORTANT
KID SUMMER

Với V.I.K. (Very Important Kid), MGallery By Sofitel La Veranda sẽ mang đến một xu hướng nghỉ
dưỡng cao cấp hoàn toàn mới cho các gia đình.
Các bé dưới 12 tuổi sẽ được tận hưởng những đặc quyền CHỈ dành riêng cho các V.I.K. của La
Veranda. Các bé sẽ được chào đón tại resort như những vị khách quý và đi kèm cho những khoảnh
khắc đáng nhớ từ lúc nhận phòng đến khi rời khách sạn như chụp ảnh trên thảm đỏ theo phong cách
Hollywood, các hoạt động và trò chơi trong vườn cũng như trên bãi biển nhằm thắt chặt hơn tình
cảm gia đình.
Bé yêu và gia đình chắc chắn sẽ có những giây phút tuyệt vời với mọi sự chú ý và quan tâm từ La
Veranda. Đây là một trải nghiệm khó quên lưu đọng lại mãi về sau tại MGallery By Sofitel La
Veranda, không chỉ với riêng bé mà còn của cả gia đình.
THỜI GIAN ÁP DỤNG: 1/8/2017 - 31/10/2017
BAO GỒM:
Phòng ở
l Đặc quyền đưa rước hai chiều đến sân bay cho V.I.K và gia đình
l Chào đón V.I.K. tại resort và chụp ảnh trên thảm đỏ
l Vật dụng dành riêng cho V.I.K. trong phòng
l Tặng Gấu bông trong dịch vụ Turn-Down Service
l Dịch vụ Turn-Down Service mỗi đêm, bao gồm bánh ngọt
l Sử dụng phòng V.I.K. Kid Club: Thư viện và Khu vui chơi trong nhà (Rạp phim Mini, Máy chơi
games Xbox, Thư viện nhỏ và các hoạt động vui chơi, giải trí)
l Miễn phí tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời dành cho gia đình – Các trò chơi thể thao
dưới nước và các hoạt động trong vườn như Giant Checkers, Giant Tic-Tac-Toe, v.v…
l Miễn phí tham gia lớp yoga buổi sáng hằng ngày cho phụ huynh
l KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: Miễn phí xe di chuyển đến Bãi Sao và ghế nằm tại Paradiso Beach
Club (trị giá VND 1,000,000)
l Thêm VND 580,000++ để tận hưởng một ngày vui chơi tại Vinpearl Safari
l

ƯU ĐÃI: Giá khởi điểm từ VND 2,700,000++/đêm cho Deluxe Garden View. Các hoạt động
V.I.K. đã bao gồm trong giá phòng.
GỢI Ý TỪ TRƯỞNG BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Trải nghiệm mùa hè đáng nhớ với những hoạt động thú vị
l Chương trình Very Import Kid với những trò chơi hấp dẫn cho bé
l Chăm sóc cơ thể tại Spa DISCOVER

DISCOVER
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SPA & WELLNESS SUMMER
VẺ ĐẸP CỦA NGUYÊN LÝ TĨNH TRONG ĐỘNG.
NGHỆ THUẬT CỦA SỰ THƯ GIÃN.

ESCAPE TO
WELLNESS

Cơ thể được thanh lọc, tâm hồn được thư giãn.
Được thiết kế để giúp du khách tìm lại trạng thái cân bằng giữa cơ thể và tinh thần dựa trên nguyên
lý Tĩnh trong Động. Các lớp yoga mỗi ngày và các liệu pháp massage* sẽ mang lại sự cân bằng
tuyệt đối cho du khách, để cơ thể được thả lỏng và thư giãn.
Tham gia vào các hoạt động sau để tìm lại sự cân bằng tối ưu:
Nghe chuyên gia tư vấn riêng về tầm quan trọng của trạng thái cân bằng cơ thể.
l Thả lỏng cơ thể và cảm nhận thật sâu cơ thể mình qua các bài tập yoga bên bờ biển mỗi buổi
sáng.
l Tham gia vào các buổi học liệu pháp massage dành cho cặp đôi: Nghệ thuật của massage Việt
Nam.
l

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 1/5/2017 – 31/10/2017
Điều kiện: Không bao gồm các liệu pháp massage
BAO GỒM:
l
Phòng ở, đi kèm ăn sáng buffet
l
Đưa rước hai chiều đến sân bay
l
Nước uống chào mừng, khăn lạnh và check-in tại quầy bar
l
Trái cây và khăn lạnh tại phòng ngày nhận phòng
l
Miễn phí sử dụng WIFI
l
Miễn phí sử dụng xe đạp và các dụng cụ thể thao
l
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: Miễn phí xe di chuyển đến Bãi Sao và ghế nằm tại Paradiso Beach
Club (trị giá VND 1,000,000)
ƯU ĐÃI: Giá khởi điểm từ VND 3,375,000++/đêm cho Deluxe Garden View. Các hoạt động Tìm
về chốn An nhiên đã bao gồm trong giá phòng.
SIÊU ƯU ĐÃI MÙA HÈ
Hấp dẫn chưa từng có. Từ 1/8/2017 đến 31/10/2017, giảm giá 30% tại Le Spa với những bài
liệu trình thiên nhiên và 10% cho thực đơn ăn, uống tại nhà hàng.
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SPA & WELLNESS SUMMER

SEA & SPA
SUMMER BREAK

TÁI TẠO SỰ TƯƠI TRẺ.
SỨC MẠNH CỦA NĂNG LƯỢNG, SỰ TĨNH LẶNG CỦA
BIỂN KHƠI.
Hãy tận hưởng khoảnh khắc cân bằng tuyệt đối với chương trình Sea & Spa của La Veranda Resort
MGallery By Sofitel.
Le Spa của La Veranda luôn luôn biết cách đưa vào các liệu pháp spa của mình những ưu ái của
thiên nhiên. Dù bạn ở resort bao lâu đi nữa, chương trình Sea & Spa luôn hướng đến tái tạo sự tươi
trẻ và sức khỏe-sắc đẹp của bạn thông qua nguyên lý Tĩnh Trong Động + Sức mạnh của năng lượng.
Sau đây là những dịch vụ miễn phí giúp bạn đạt được trạng thái cân bằng tốt nhất:
Lớp Yoga bên bờ biển mỗi ngày
l Liệu pháp Spa 60 phút mỗi ngày dành cho hai khách
l Nghe chuyên gia tư vấn riêng về tầm quan trọng của trạng thái cân bằng cơ thể.
l Tham gia vào các buổi học liệu pháp massage dành cho cặp đôi: Nghệ thuật của massage Việt
Nam.
l

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 1/5/2017 – 31/10/2017
BAO GỒM:
l
Phòng ở, đi kèm ăn sáng buffet
l
Đưa rước hai chiều đến sân bay
l
Nước uống chào mừng, khăn lạnh và check-in tại quầy bar
l
Trái cây và khăn lạnh tại phòng ngày nhận phòng
l
Miễn phí sử dụng WIFI
l
Miễn phí sử dụng xe đạp và các dụng cụ thể thao
l
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: Miễn phí xe di chuyển đến Bãi Sao và ghế nằm tại Paradiso Beach
Club (trị giá VND 1,000,000)
ƯU ĐÃI: Giá khởi điểm từ VND 4,050,000++/đêm cho Deluxe Garden View. Các hoạt động Sea
& Spa đã bao gồm trong giá phòng.

LA VERANDA RESORT PHU QUOC
MGALLERY BY SOFITEL
TRAN HUNG DAO STREET, WARD 7 - DUONG DONG TOWN
PHÚ QUÕC ISLAND - VIETNAM

SALES OFFICE : 93 LY TU TRONG STREET, DISTRICT 1,
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL.: 84 (0) 283 823 7645
TEL: 84 (0) 2973 982 988
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