
WELLNESS IN SOLITUDE 

THỜI GIAN ĐẶT PHÒNG Từ nay đến 31 tháng 10 năm 2022
THỜI GIAN LƯU TRÚ Đến 31 tháng 10 năm 2022 

ƯU ĐÃI Kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm kèm bữa sáng + hành trình chăm sóc sức khoẻ 1 ngày
Với hai lựa chọn gồm Liệu trình Thải độc hoặc Phục hồi

DỊCH VỤ GỒM 1 Phòng nghỉ  và hành trình chăm sóc sức khoẻ 1 ngày 

Tận hưởng kỳ nghỉ tịnh dưỡng của bạn tại điểm đến Spa hàng đầu Phú Quốc.  
Tìm hiểu thêm thông tin và đặt phòng qua +84 383 231 234 hoặc email contact@laverandaresorts.com

Đến với La Veranda Resort Phú Quốc, thành viên của MGallery Hotel Collection, để tận hưởng kì nghỉ 
riêng tư 3 ngày 2 đêm với liệu trình Thải độc hoặc Phục hồi 1 ngày. Hãy tập trung toàn bộ 

năng lượng cho bản thân để cảm nhận sự thay đổi trong trí óc, cơ thể và tinh thần.  

LOẠI PHÒNG 3 NGÀY 2 ĐÊM CHO 1 KHÁCH

5,999,000 VNĐ++PREMIER OCEAN hoặc CLASSIC GARDEN VILLA

VN | TĨNH E-BROCHURE | 1-DAY JOURNEY TASTER - DETOX | BURN-OUT

ĐIỀU KIỆN

BAO GỒM

Đưa đón sân bay cho 1 người
Thức uống và giỏ trái cây chào mừng                                    
Hành trình chăm sóc sức khỏe Journey Taster 1 ngày dành cho 1 người, với hai lựa chọn gồm liệu 
trình Thải độc hoặc Phục hồi 
Hành trình chăm sóc sức khỏe bao gồm 3 bữa chính được thiết kế riêng, 2 liệu trình Spa, lớp yoga 
buổi sáng, lớp thiền buổi chiều, buổi chia sẻ về phương pháp thải độc, và một số hoạt động khác.  

3 ngày 2 đêm phòng ở cùng bữa sáng cho 1 người  

Tùy theo tình trạng phòng • Không áp dụng cho giai đoạn từ ngày 02 - 04/09/2022  •Giá chưa 
bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT • Đặt phòng tối thiểu 3 ngày trước ngày nhận phòng • Miễn phí 
hủy phòng 14 ngày trước ngày nhận phòng ban đầu, sau thời gian này sẽ chịu 100% giá phòng •Được 
thay đồi lịch trình 1 lần, cần báo tối thiểu 7 ngày trước ngày nhận phòng ban đầu.• Đặt thêm Hành 
trình chăm sóc sức khoẻ 1 ngày với giá VND 3,500,000net / người bao gồm phòng nghỉ.
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Asia's Leading 
Boutique Beach Resort

https://laverandaresorts.com/wp-content/uploads/2021/06/Ti%CC%83nh-Wellness-Journey-Taster-E-brochure-1.pdf
https://laverandaresorts.com/wp-content/uploads/2021/05/DS-DETOX-EN.pdf
https://laverandaresorts.com/wp-content/uploads/2021/05/DS-BURN-OUT-EN.pdf
mailto:contact@laverandaresorts.com


laverandaresorts.com
mgallery.com all.accor.com

https://laverandaresorts.com/
https://laverandaresorts.com/
https://laverandaresorts.com/
https://www.facebook.com/LaVerandaResortPhuQuoc
https://www.youtube.com/user/laverandaresort
https://www.instagram.com/laverandaresortphuquoc/
https://mgallery.accor.com/hotel/6479/index.en.shtml
https://all.accor.com/hotel/6479/index.en.shtml



