
* Menginap 2 malam, dengan type kamar Haven Suite Ocean View.

* Menggunakan Venue Rooftop The Haven Suite Berawa untuk ceremony.

* Menggunakan Venue Sundeck The Haven untuk dinner reception.

* Pemberkataan dipimpin oleh pendeta dari Gereja Bali.

* Surat nikah dari Gereja Bali.

* Dekorasi untuk acara ceremony, termasuk:

- Wedding arch

- Flower aisle/flower teasel

- Altar table dengan rangkaian bunga

- 2 standing flower

- 20 kursi tiffany putih

- Welcome board & rose petals untuk flower shower

* Hand bouquet untuk bride & boutonniere untuk groom.

* Makeup dan hairdo untuk bride termasuk retouch.

* 6 jam photographer & videographer service, termasuk:

- 2 photographer & 2 videographer

- 150-200 photo edited

- Cinematic video

- 1 minute video treaser (IG clip)

- Foto teredit di simpan di flash disk atau dikirim via google drive.

* Dekorasi untuk acara dinner, termasuk:

- Rangkaian centerpiece untuk bridal table

- Rangkaian centerpiece untuk meja tamu

- Standard round table atau long table hotel dengan table cloth putih

- Lighting fairy light atau light bulb

* Makan malam dengan 4 courses set menu untuk 20 orang.

* Free flow mineral water pada saat acara dinner.

* 2 tiers wedding cake (1 tier real cake & 1 tier fake cake).

* Entertainment 2 musisi yang akan mengiringi acara dinner.

* MC Bahasa Indonesia

* Sound system & LED lighting.

* Wedding planner & organizer service, termasuk:

- Koordinasi dengan venue dan semua vendor

- 1x pre-meeting dengan Bali Shuka Wedding team & vendor

- Rehearsal dengan Bali Shuka Wedding team

- Wedding rundown

- Wedding coordinator pada hari h.

Note:  - Free 50 pcs sparkles & 4 pcs boutonniere untuk keluarga.

- Free perlekapan tea pai (jika ada acara tea pai) & free sewa mannequin

for maximum Biaya tambahan per orang

to15 July 2022 31 March 2023

Venue:



TERM AND CONDITIONS

* Harga  paket  dalam bentuk rupiah dan berlaku untuk maksimal 20 orang dan

tambahan orang dikenakan biaya tambahan per orang, maksimal tambahan orang

yang di perbolehkan paling banyak 10 orang.

* Paket berlaku sampai bulan Maret 2023 jika, pembayaran DP dilakukan paling lambat

bulan Desember 2022.

* Paket berlaku untuk low/normal season.

* High/peak season akan dikenakan biaya tambahan.

* Design dekorasi dan bunga yang di pakai dalam dekorasi adalah bunga standard

dari Bali Shuka Wedding. Perubahan design dan penggunaan bunga sesuai dengan

keinginan customer akan di kenakan biaya tambahan sesuai dengan design yang

diinginkan.

* Menu Makanan  adalah set menu dengan pilihan menu yang telah disediakan.

* Minuman selama dinner termasuk adalah free flower mineral water, minuman

lainnya seperti : juices, bir, wine dll dikenakan biaya sesuai jumlah konsumsi.

* Pilihan tempat dinner adalah out door dan indoor.

* Kapasitas maksimum venue Rooftop The Haven adalah 25 pax.

* Kapasitas maksimum venue Sundeck The Haven adalah 80 pax.

Prosedur Pemesanan:

* Paket berlaku untuk bookingan yang di lakukan paling lambat sampai 27 June  2022

* Booking dianggap pasti/sah . Jika sudah di sertai dengan deposit sebesar 30 % dari

total biaya paket nikah dan deposit no refunable jika bookingan cancel.

* Pelunasan bookingan dilakukan  paling lambat satu bulan sebelum tanggal event

tersebut.

Pembayaran

* Semua pembayaran bookingan  di kirim ke rekening yang tertera dalam invoice




