BALI SHUKA WEDDING

BSW-M871

Special

Wedding Package

Discovery Kartika Plaza

IDR88,000,000.00

NET

Biaya tambahan per orang

*Pengunaan area Beach Gate untuk upacara pernikahan
*Menginap 2 malam di 10-unit kamar Deluxe - Discovery Kartika Plaza
Hotel untuk 20 orang termasuk makan pagi (maksimal 1 kamar
berdua)
*Tata rias wajah dan rambut untuk pengantin wanita
*Pemberkatan nikah oleh pendeta Kristen atau akad nikah oleh
Penghulu
*Pengurusan surat/dokumen di Bali kecuali terjemahan dokumen jika
ada
*Dekorasi bunga segar pernikahan meliputi arch/pergola flower,
standing flower, meja altar dan bunga, flower aisle, flower shower, dan
papan bertuliskan nama pengantin
*Bunga tangan untuk pengantin wanita dan bunga jas untuk pengantin
pria
*20 kursi tiffany dan pita
*Intimate dekorasi resepsi termasuk rangkaian lampu bolam kecil/fairy,
banana trunk dengan lilin, table set up, dan bunga centerpices meja

*Entertainment: Duo musisi (penyanyi, dan keyboardist) merangkap
semi MC selama resepsi
*Kue pernikahan 1 tingkat
*Makan malam dengan Set Menu untuk 20 orang termasuk free flow
air mineral (minuman lain tidak termasuk)
*Standard sound sistem, generator, dan 1 LED bar
REMARKS
*8-jam service photo dan video termasuk photographer, videographer,
*Paket berlaku untuk 20 orang termasuk original photos, photo edited, cinematic wedding clip, highlight clip,
semua file dalam flashdisk, dan album
pengantin
*Jasa Wedding Organizer termasuk pre-meeting, susunan acara
*Berlaku sampai Maret 2021
wedding dan koordinator wedding pada hari-H

https://balishukawedding.com, email: info@balishukawedding.com

Ph: +62361463379 WA : +6281338712191
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TERM AND CONDITIONS
*Harga tertera adalah dalam Rupiah net, sudah termasuk 21% pajak dan servis
*Paket pernikahan adalah untuk 20 orang, tambahan orang akan dikenai biaya tambahan
*Isi paket adalah sesuai dengan yang tertera diatas. Apabila ada servis tambahan, bisa
diajukan dan akan dikenai biaya tambahan.
*Konfirmasi adalah sesuai dengan ketersediaan tempat dan waktu
*Biaya Tambahan per orang jika menginap 1 kamar untuk 1 orang adalah Rp2,941,000net
*Biaya tambahan per orang jika menginap 1 kamar untuk 2 orang adalah Rp1,823,000net.
Note: pilihan tempat tidur 2 single bed atau satu bed besar .
*Biaya tambahan per orang sudah termasuk menginap dan makan pagi selama 2 malam di
kamar Deluxe, dan makan malam saat acara termasuk set up
*Paket promo berlaku untuk masa booking sampai bulan Oktober dan stay sampai 31 Maret
2021

