BALI SHUKA WEDDING

BSW-M603

Jepun

Wedding Package

Courtyard Bali Nusa

IDR97,000,000.00

NET

Biaya tambahan per orang

*Penggunaan area venue di Beach Club atau Pool Island untuk
upacara pernikahan
*Menginap dua malam di kamar Deluxe Garden View untuk pengantin
termasuk makan pagi
*Menginap dua malam di kamar Deluxe Garden View untuk maksimal
4 orang termasuk makan pagi
*Tata rias wajah dan rambut untuk pengantin wanita
*Pendeta atau Selebrant memimpin upacara pernikahan
*Sertifikat pernikahan (tidak legal/tidak resmi)
*Dekorasi bunga segar pernikahan meliputi arch/elbow flower atau
pergola, meja altar dan bunga, flower aisle, bunga tabur, 4-standing
flower, dan papan bertuliskan nama pengantin
*Bunga tangan untuk pengantin wanita dan bunga jas untuk pengantin
pria
*20 Kursi dan pita
*Standard sound sistem dengan wireless mic
*Minuman Tropical mocktail toast untuk pengantin
*Memorial hadiah pernikahan dari Courtyard Nusa Dua

*Penampilan Tarian Api/Fire Dance dengan 4 penari selama dua sesi
(2x8 menit)
*Kue pernikahan 1 tingkat
*Makan malam dengan Western Set Menu untuk 20 orang
*1 jam free flow minuman chilled jus dan soft drinks
*8-jam service photo dan video termasuk 8-jam photoshoot, 2
REMARKS
photographer, 2 videographer, lebih dari 100 file foto original, 1
*Paket berlaku untuk 20 orang termasuk wedding highlight durasi 1 menit, 1 wedding clip durasi 3-5 menit, 1
wedding dokumentasi semua file dalam flashdisk, dan hasil foto
pengantin
dicetak dalam bentuk 1 wedding magazine 100 lembar.
*Pernikahan legal dapat dikenai biaya
*Jasa Wedding Organizer termasuk pre-meeting, susunan acara
tambahan
*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
*Paket ini berlaku untuk normal season
*High/Peak season akan dikenai biaya tambahan

