G Ó I “ S PA R K L I N G S C H O O L ”
Tại InterContinental Hanoi Westlake, chúng tôi hiểu được rằng ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà
trường là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Gói ưu đãi “Sparkling School” của chúng tôi sẽ khiến cho
mọi đêm tiệc của các bạn trẻ trở nên vui vẻ, hấp dẫn và vô cùng đáng nhớ.

VND 650,000 ++ một khách*
THỜI GIAN XÁC NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ: TỪ NAY ĐẾN HẾT 31 THÁNG 8 NĂM 2019
G Ó I ƯU Đ Ã I B AO GỒ M :
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Thảm đỏ chào mừng khách mời
Thực đơn tiệc tự chọn hoặc đồ ăn nhẹ được thiết kế dành riêng cho quý khách
Miễn phí 02 tiếng phục vụ không giới hạn nước ngọt và nước trắng
Miễn phí 01 phông nền (3m x 5m)
Miễn phí 01 bánh kỷ niệm
01 máy chiếu và màn hình máy chiếu
Bàn tiệc đứng hoặc bàn tròn với hoa trang trí
Hệ thống âm thanh ánh sáng cơ bản
Sân khấu có bục phát biểu và sàn nhảy

Điều kiện và điều khoản áp dụng:

• Ưu đãi áp dụng cho sự kiện có từ 50 khách mời trở lên
• Khi đặt tiệc cho 100 khách mời trở lên, quý khách sẽ được tặng 01 voucher ăn trưa dành cho 02 người bao
gồm 01 ly nước ngọt cho mỗi người tại nhà hàng Café du Lac, được sử dụng vào các ngày làm việc trong tuần
• Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ +84 24 6270 8888 (số máy lẻ 7029) hoặc email chúng tôi
qua địa chỉ convention.manager@ihg.com
Số 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
T: +84 24 6270 8888 | F: +84 24 6270 9999 | W: InterContinental.com

