
 

©2019 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. All names, marks and logos are the trademarks of Marriott International, Inc., or its affiliates.

 

Sheraton Grand Danang Resort
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Soothe Your Senses

Validity: 1 July to 31 October, 2020
10:30AM to 6:00PM, Daily

Áp dụng từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 10, 2020
10:30 đến 18:00, mỗi ngày

Pamper Together 
Allow us to pamper you at the Shine Spa for SheratonTM. Bring 
your friend or loved one to receive 50% on both your spa 
treatments. Double your indulgence for absolute rejuvenation.

Me Time Indulgence 
Your beauty, your therapy. Create your me-time indulgent journey 
by picking your enticing 30-minute facial, 60-minute body 
treatment, and ending with a post-treatment treat.
VND1,800,000 net per person

Spa Gift Certificates 
Give the gift of wellness and comfort to the ones you love the 
most. Our Shine Spa for SheratonTM gift card is the perfect fit for 
everyone. Purchase any spa treatment gift card and receive an 
extra complimentary gift card.

Thư Thái Nhân Đôi
Cho phép bản thân được nuông chiều trong không gian thư thái 
tại Shine Spa. Đi cùng bạn bè hoặc người thân yêu của bạn để 
nhận ưu đãi giảm ngay 50% liệu trình spa cho cả hai.

Chiều Chuộng Bản Thân
Chọn liệu pháp, sáng làn da. Khởi đầu hành trình tái tạo bản thân 
với liệu trình 30 phút chăm sóc da mặt, 60 phút thư giãn cơ thể 
và kết thúc với bữa ăn nhẹ thanh vị.
VND1,800,000 net mỗi khách

Phiếu quà tặng Spa 
Gửi tặng những người bạn yêu thương nhất món quà bất ngờ với 
Phiếu quà tặng Shine Spa. Khi mua phiếu quà tặng của liệu trình 
spa, nhận ngay 1 phiếu quà tặng miễn phí với liệu trình tương 
ứng.

For reservations, call 84 236 3988 999 or email danang.spa@sheraton.com
Để đặt chỗ, vui lòng liên hệ 84 236 3988 999 
hoặc email danang.spa@sheraton.com 
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