
 

  CARMELINA BEACH RESORT 

Phuoc Thuan, Xuyen Moc, Ba Ria – Vung Tau, Vietnam 

TEL: (84 254) 377 99 77 EMAIL: info@carmelinaresort.com 

 

 

  

 
 
          

 

HAPPY WEDNESDAY 

 

 

 

 

 

 

TRẢI NGHIỆM CARMELINA CHỈ VỚI 2.100.000 VND/ĐÊM! 

Combo bao gồm: 

- 01 đêm nghỉ dưỡng vào Thứ Tư dành cho 02 người  

- Hạng phòng: Deluxe Room – Garden View 

- Tặng 02 ly mocktail Fruity Twisty 

- ĐẶC BIỆT, tặng rau quả tươi sạch được trồng tại Resort khi Khách hàng 

lưu trú từ 02 đêm liên tiếp trở lên  

- Nước chanh dây đón khách 

- Ăn sáng  

- 02 chai nước khoáng mỗi ngày (350ml/chai) 

- Trà & cà phê trong phòng  

- Quyền sử dụng các tiện ích & dịch vụ trong Resort 

- Miễn phí Wi-Fi 

- Miễn phí đậu xe 

 

(Giá đã bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ) 
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ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: 

- Chương trình áp dụng vào THỨ TƯ hàng tuần trong giai đoạn: 04.06.19 đến 

hết 29.08.19 

- Mức giá 2.100.000/phòng Deluxe/đêm vẫn sẽ được áp dụng đối với tất cả đặt 

phòng từ 02 đêm liên tiếp trở lên có bao gồm thứ tư  

- Không áp dụng vào cuối tuần (thứ sáu & thứ bảy)  

- Phụ thu trẻ em và/hoặc người lớn thứ ba (nếu có) theo chính sách của Resort 

- Đặt phòng và thanh toán 100% giá trị booking ít nhất 07 ngày trước ngày đến 

- Đặt phòng sẽ không được hoàn tiền khi hủy hoặc đổi giai đoạn lưu trú 

- Không áp dụng đồng thời nhiều chương trình ưu đãi cùng một lúc 

 

 

Để thực hiện đặt phòng hoặc tìm hiểu thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua 

e-mail info@carmelinaresort.com hoặc số điện thoại (0254) 377 99 77.  
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