
01 night at Suite room for the couple
Live piano performce welcoming guest 

Champagne fountain for ceremony
Five-tier wedding cake with 01 real top tier 

9 course menu  
Gallery table

Dancing  (2 pp) or Organ  
Flower Gate in Ballroom Or Acoutis Band 

Spa Voucher 60 minutes for couple

01 đêm tại phòng Suite dành cho cặp đôi
Đón khách trong giai điệu Piano lãng mạn
Tháp sâm-banh
Bánh cưới 5 tầng (1 tầng thật)
Thực đơn 9 món
Bàn trang trí ảnh kỉ niệm
Trình diễn mở màn buổi lễ
Cổng hoa tươi chào khách
60 phút mát-xa cho cặp đôi

Điều khoản và điều kiện
Áp dụng cho tiệc từ 150 khách trở lên
Giá chưa bao gồm 5% phí phục và 10% thuế VAT
Những ưu đãi trên không có giá trị chuyển sang các dịch vụ khác

Terms and conditions
Applies for a minimum of 150 guests

Rate is exclusive of 5% service charge and 10% VAT
All of the above inclusions are not convertible to other services

For Eternity
VND 588.888++

GRAND MERCURE DA NANG
 Green Island, Hai Chau District, Danang, VietNam | Khu biệt thự Đảo Xanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

 T: +84 (0) 511 379 7777  |  E: h7821@accor.com | www.accorhotels.com/7821

Make the most beautiful day of your life memorable & luxurious!



Wonderful Love

Điều khoản và điều kiện
Áp dụng cho tiệc từ 150 khách trở lên
Giá chưa bao gồm 5% phí phục và 10% thuế VAT
Những ưu đãi trên không có giá trị chuyển sang các dịch vụ khác

Terms and conditions
Applies for a minimum of 150 guests

Rate is exclusive of 5% service charge and 10% VAT
All of the above inclusions are not convertible to other services

01 night at Deluxe Privilege room for the couple
Live piano performance welcoming guest 

Champagne fountain for ceremony
Five-tier wedding cake with 01 real top tier

 7 course menu   
Dancing  (2 pp) or Organ 

Spa Voucher 60 minutes for couple

01 đêm tại phòng Deluxe dành cho cặp đôi
Đón khách trong giai điệu Piano lãng mạn
Tháp sâm-banh
Bánh cưới 5 tầng (1 tầng thật)
Thực đơn 7 món
Trình diễn mở màn buổi lễ
60 phút mát-xa cho cặp đôi

VND 400.000++

Điều khoản và điều kiện
Áp dụng cho tiệc từ 150 khách trở lên
Giá chưa bao gồm 5% phí phục và 10% thuế VAT
Những ưu đãi trên không có giá trị chuyển sang các dịch vụ khác

Beautiful Love
01 night at Deluxe Privilege room for the couple

Live piano performance welcoming guest
Champagne fountain for ceremony

Five-tier wedding cake with 01 real top tier
6 course menu

Dancing  (2 pp) or Organ 

01 đêm tại phòng Deluxe dành cho cặp đôi
Đón khách trong giai điệu Piano lãng mạn
Tháp sâm-banh
Bánh cưới 5 tầng (1 tầng thật)
Thực đơn 6 món
Trình diễn mở màn buổi lễ

Terms and conditions
Applies for a minimum of 150 guests

Rate is exclusive of 5% service charge and 10% VAT
All of the above inclusions are not convertible to other services

VND 350.000++

Điều khoản và điều kiện
Áp dụng cho tiệc từ 150 khách trở lên
Giá chưa bao gồm 5% phí phục và 10% thuế VAT
Những ưu đãi trên không có giá trị chuyển sang các dịch vụ khác

Terms and conditions
Applies for a minimum of 150 guests

Rate is exclusive of 5% service charge and 10% VAT
All of the above inclusions are not convertible to other services

01 night at Suite room for the couple
Live piano performance welcoming guest

hampagne fountain for ceremony
Five-tier wedding cake with 01 real top tier

Gallery table
8 course menu  

Dancing  (2 pp) or Organ 
Spa Voucher 60 minutes for couple

01 đêm tại phòng Suite dành cho cặp đôi
Đón khách trong giai điệu Piano lãng mạn
Tháp sâm-banh
Bánh cưới 5 tầng (1 tầng thật)
Bàn trang trí ảnh 
Thực đơn 8 món 
Trình diễn mở màn buổi lễ
60 phút mát-xa cho cặp đôi

Together Forever
VND 450.000++


