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New Kuta Golf

* Upacara pernikahan di venue cliff atau pantai

* Termasuk biaya izin keributan dan izin mengadakan acara

* Menginap 2 malam di 24 kamar Deluxe di Le Grande Hotel untuk 48 orang

termasuk sarapan

* Menginap 2 malam di kamar Onebedroom Suite untuk pengantin termasuk

sarapan

* Transport untuk pengantin dari Le Grande Ke New Kuta Golf dan dari

New Kuta Golf ke Le Grande

* Dekorasi untuk Upacara Pernikahan dan Resepsi

- Upacara      : arch flower, 4 standing flower, flower aisle, flower shower

Pernikahan    1 bunga tangan untuk pengantin, 4 corsage, meja altar dan

bunga, welcome board dan 50 kursi tiffany dengan sash

- Resepsi: 5 rangkaian bunga meja, 50 kursi tiffany dengan sash, light bulb,

banana trunk, meja registrasi, dan meja pengantin

* Canape akan dihidangkan setelah acara pemberkatan selesai dengan 3

item

makanan dan 1 jam free flow soft drink, chilled juices, dan air putih

BALI SHUKA WEDDING

IDR165,000,000.00 NETWedding PackageAnggrek

* Pernikahan legal akan dikenakan

biaya tambahan

* Paket berlaku untuk 50 orang

termasuk

pengantin.

REMARKS

* Makan Malam untuk 50 orang di Garden

* 2 tingkat kue pernikahan (1 tingkat kue asli dan 1 tingkat palsu)

* Pendeta atau Selebran Pernikahan

* Makeup dan hairdo untuk pengantin perempuan (dengan touch up)

* Sound system 3000W

* 2 LED bar dan Generator set sebesar 40 Kvh

* Pembawa Acara Berbahasa Indonesia

* 2 sesi tarian api (2x8menit)

* 8 jam pengambilan foto dan video oleh profesional

* Pelayanan Wedding Organizer: pra pertemuan, rundown acara, koordinator

acara pada saat acara pernikahan



TERM AND CONDITIONS

* Harga yang tercatum di paket adalah dalam rupiah dan sudah termasuk pajak

* Bunga yang digunakan untuk dekorasi menggunakan bunga segar

* Tema warna dekorasi akan disesuaikan dengan permintaan

* Paket pernikahan ini berlaku untuk 50 orang, penambahan orang akan dikenakan biaya tambahan

* Konfirmasi akan berdasarkan dengan ketersediaan tempat

* Semua pembayaran harus ditransfer ke Bank Perusahaan

* Harga paket ini berlaku sampai 31 Maret 2021

* Harga paket ini berlaku pada saat Normal Season

* Harga akan berbeda pada saat High Season/Peak Season

* Pembayaran via transfer ke Bank Perusahan harus sesuai dengan jumlah di tagihan
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