
TẠI MŨI NÉ BÌNH YÊN 
TRỌN GÓI MỘT NGÀY THẢNH THƠI 

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT 
• Giảm 30% cho mô tô nước jet ski, chèo thuyền kayak, lướt ván mái chèo SUP
• Giảm 25% cho các dịch vụ ẩm thực khác
• Thoải mái chụp hình ‘check-in’ trong khuôn viên resort
• Sử dụng không giới hạn các tiện ích tại resort: bãi biển, hai hồ bơi, sân quần vợt, cầu lông,  
 bi sắt, Fitness Centre, bàn bi-da và xe đạp
• Vui chơi tại sân chơi trẻ em và phòng trò chơi Game Room

VND 500.000 một phòng
dành cho 02 người lớn và 02 bé dưới 12 tuổi
Phụ thu trẻ thứ ba: VND 50.000
Phụ thu người lớn thứ ba: VND 100.000

TRỌN GÓI 1: Phòng nghỉ TRỌN GÓI 2: Phòng nghỉ và bữa sáng

VND 900.000 một phòng
dành cho 02 người lớn và 02 bé dưới 12 tuổi
Phụ thu trẻ thứ ba: VND 150.000
Phụ thu người lớn thứ ba: VND 300.000
Nâng cấp bữa sáng lên bữa trưa cho cả gia đình:
VND 100.000 một phòng

TRỌN GÓI 3: Bữa trưa hoặc tối

VND 700.000 một bữa
dành cho 02 người lớn và 02 bé dưới 12 tuổi
Phụ thu trẻ thứ ba: VND 150.000
Phụ thu người lớn thứ ba: VND 250.000
Miễn phí sử dụng khăn tắm, tắm nước ngọt
Miễn phí dầu gội và sữa tắm 

TRỌN GÓI 4: Tham quan và bơi lội

VND 150.000 một khách

Mua 04 vé, Tặng 01 vé
Tặng 01 ly nước hoặc 01 viên kem thanh mát
Miễn phí sử dụng khăn tắm, nước ngọt
Miễn phí dầu gội và sữa tắm 
Miễn phí 01 bé cao dưới 1,2m cho mỗi vé hồ bơi

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

• Thời gian sử dụng dịch vụ từ 09:00 - 18:00
• Giá đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT
• Không kết hợp với các khuyến mãi khác
• Tất cả các khách phải khai báo y tế  
• Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ 
 0252 3849 849 hoặc rsvn@pandanusresort.com

• Quý khách xem thêm thông tin resort và hình ảnh  
 tại www.pandanusresort.com
Đối với Trọn gói 1 và 2:  
• Sau 18:00, nếu Quý khách muốn lưu trú thêm, 
 vui lòng liên hệ nhân viên Lễ tân để được tư vấn.
• Resort sẽ phục vụ ăn sáng theo thực đơn có sẵn.

www.pandanusresort.com


