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Ưu đãi từ Pullman Danang Beach Resort cho VĐV của Manulife Danang International Marathon 2020 có giá trị từ 6-8/8/2020 

 

 

Lưu ý: 

 Giá trên đã bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ. 

 Giá phòng đã bao gồm ăn sáng cho 02 người lớn. 

 Tối đa số người lớn cho mỗi phòng: 02 người  

 Tùy thuộc vào tình trang phòng mà Pullman có thể ngừng cung cấp phòng bằng văn bản thông báo.  

 

1. ƯU ĐÃI 
 

Dành cho khách lưu trú 1 đêm 

− Bữa ăn sáng trước và sau khi tham gia chạy cho 2 người 

− Miễn phí đưa đón từ khách sạn đến đường chạy bằng xe bus. 

 

Dành cho khách lưu trú 2 đêm  

− Bữa ăn sáng trước và sau khi tham gia chạy cho 2 người 

− Miễn phí 3 lượt  vận chuyển bằng xe bus từ khách sạn đến đường chạy 

− Giảm 30% dịch vụ mát xa 

− Giảm 30% bữa trưa tại phòng sau khi chạy 

 

Dành cho khách lưu trú 3 đêm trở lên 

− Được hưởng các lợi ích của gói 2 đêm lưu trú 

− Miễn phí đưa đón sân bay (khứ hồi bằng xe trung chuyển) 

− Miễn phí lớp học pha chế cocktail hoặc pha chế cà phê cho 2 người lớn, yêu cầu đặt trước 3 tiếng 

 

 

2. CHÍNH SÁCH TRẺ EM 
Miễn phí tiền phòng cho 01 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung giường với bố mẹ, phí phụ thêm cho mỗi bữa ăn sáng là 

VND 330,000  

 

3. DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT TỪ KHÁCH SẠN        
Dịch vụ xe đi Hội An và đưa đón sân bay theo lịch trình (Có phụ thu & phụ thuộc tình trạng dịch vụ), miễn phí sử 

dụng Wifi toàn khách sạn, miễn phí sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục, sân tennis ( áp dụng cho ban ngày). 

  

 Mức Phí 

Phụ thu người thứ 3 có bao gồm giường phụ  

& ăn sáng 

Trẻ em Người lớn 

Superior 2,400,000 VND 1,220,000 1,220,000 

Deluxe 2,700,000 VND 1,220,000 1,220,000 

Deluxe Bay View 3,000,000 VND 1,220,000 1,220,000 

Junior Suite 4,600,000 VND 1,220,000 1,220,000 

Cottage 01 Bedroom 4,800,000 VND 1,220,000 1,220,000 

Penthouse Suite 6,600,000 VND 1,220,000 1,220,000 

Family Suite 8,400,000 VND 1,220,000 1,220,000 
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4. CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG 
Ngày chốt đơn đặt phòng: 30 ngày trước ngày đến. Sau khi chốt đơn đặt phòng, không hủy, không đổi ngày. 

Hủy đặt phòng trong vòng 30 days trước ngày đến: bị thu phí tương đương với toàn bộ giá trị của đơn đặt phòng.       

       

*Không đến nhận phòng: Sẽ bị thu phí tương đương với toàn bộ giá trị của đơn đặt phòng.  

 

5. GIÁ ÁP DỤNG CHO ĐOÀN 
Giá đoàn cho các cuộc họp từ các công ty, tùy theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh 

 


