


Khoảnh khắc gặp mặt.

Khoảnh khắc bạn nhận ra.

Khoảnh khắc câu hỏi cất lên.

Khoảnh khắc bạn đồng ý.

Khoảnh khắc hai từ đẹp đẽ ấy nói lên tất cả.

Khoảnh khắc người cha không kìm được giọt nước mắt.

Khoảnh khắc người mẹ nở nụ cười mãn nguyện.

Khoảnh khắc cả hai hòa làm một.

Thời gian như lắng đọng. Tại khoảnh khắc đó.
Hạnh phúc vỡ òa.

The moment you meet.

The moment you know.

The moment the question is asked.

The moment you say yes.

The moment when two simple words say everything.

The moment a father can’t hide his tears.

The moment a mother can’t stop smiling.

The moment when two families become one.

The moment when you celebrate love surrounded by loved ones.



For couples seeking the ultimate tropical wedding on the pure shores of 
Danang, Sheraton Grand Danang Resort is ready to make your dreams come 
true with a spectacular setting for your dream seafront wedding. Our diverse 
collection of venues can suit any size or style of wedding, from extravagant 
celebrations to private ceremonies overlooking the shimmering sea. Each of 
these idyllic venues can be adorned with bespoke decorations, including 
floral arches and aisles, creating a deeply personal connection.

Đối với các cặp đôi tìm kiếm đám cưới mang phong cách nhiệt đới trên 
bờ biển tuyệt đẹp của Việt Nam, khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà 
Nẵng sẵn sàng để biến giấc mơ của quý khách trở thành hiện thực với 
khung cảnh ngoạn mục cho đám cưới lãng mạn bên bờ biển. Chúng tôi 
cung cấp nhiều sự lựa chọn về địa điểm và phong cách đám cưới, từ 
buổi lễ lớn đến bữa tiệc thân mật bên bờ biển. Không gian tiệc cưới được 
trang trí lộng lẫy với vòng hoa và lễ đường, để tạo ra những trải nghiệm 
sâu sắc khó quên nhất.

ĐỊA ĐIỂM ĐÁM CƯỚI 

Flexible Wedding Venues



1,267Sheraton Grand Ballroom | Sảnh Tiệc 800 1,000

Danang Room | Phòng Đà Nẵng 308 100 200

Wedding Venue
Địa điểm 

 Area (Sqm2)  
Diện tích

Banquet
Tiệc bàn tròn

Reception
Tiệc đứng

Pool Lawn | Bãi Cỏ 1,196 500 800

1,000Beach Area | Bãi Biển 4,000 600



Sheraton Grand Ballroom 
SẢNH TIỆC SHERATON GRAND 

The Sheraton Grand Ballroom is one of 
Danang’s most gorgeous ballrooms that is 

suitable for any wedding color palette. 
Sparkling chandeliers, high ceilings, no 

pillars, come together to create a reception 
space blending historic charm with modern 

touches.

Sheraton Grand Ballroom là một trong những 
sảnh tiệc ấn tượng nhất tại Đà Nẵng, phù hợp 
với nhiều phong cách trang trí tiệc cưới. Đèn 
chùm lấp lánh, trần cao thoáng, không vướng 
cột trụ, tất cả kết hợp tạo nên một không gian 
tiệc sang trọng pha trộn nét quyến rũ cổ điển 
với nét tinh tế hiện đại.

1,267 sqm2/  1,000 guests | khách



PHÒNG ĐÀ NẴNG

Danang Room

With its natural daylight, 6-meter ceiling, 
crystal chandeliers, Danang room offers an 

elegant space for a classic celebration, 
with an option to include the foyer for an 

intimate welcome cocktail. Không gian ánh sáng tự nhiên với trần nhà cao 
6 mét, đèn chùm pha lê, phòng tiệc Đà Nẵng 
mang đến lựa chọn trang nhã cho những buổi 
tiệc đậm chất cổ điển, bao gồm tiền sảnh riêng 
biệt phục vụ cocktail chào đón thân mật.

308 sqm2/  200 guests | khách



BÃI CỎ

Pool Lawn
 The vibrant pool lawn, overlooking our 250m-infinity 

pool, offers the perfect location for a sunset wedding 
ceremony, with a cocktail party and dinner to follow. 

Here, as you share the vows, you’ll also feel a cooling 
breeze from the turquoise sea, it’s where the tropics 

and love come together!

Bãi cỏ bên hồ bơi xanh mát, nhìn ra hồ bơi vô cực 
dài 250m, là địa điểm hoàn hảo để tổ chức lễ cưới 
trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, tiếp nối với 
tiệc cocktail và bữa tối thân mật. Tại đây, cùng nhau 
chia sẻ những lời chúc yêu thương, hoà tiếng cười 
vào làn gió mát từ biển xanh, và tận hưởng không 
gian tình yêu vùng nhiệt đới!

1,196 sqm2/  800 guests | khách



BÃI BIỂN

Beach Area 

Standing under a floral arch while the sun sets, having 
the ocean breeze blow through your hair, and exchang-
ing your vows, our beach area will be the ideal backdrop 
to make your dream wedding come true. 

Cùng đứng dưới vòm hoa lung linh khi hoàng hôn dần 
buông xuống, gió biển thổi qua mái tóc và trao nhau 
những lời thề ước ngọt ngào, bãi biển của chúng tôi 
sẽ là không gian lý tưởng để hiện thực hoá đám cưới 
trong mơ của bạn một cách hoàn hảo.

4,000 sqm2/  1,000 guests | khách



Dedicated 
Wedding Planner

At Sheraton Grand Danang Resort, we care
as much about your wedding as you do.

Every couple that chooses to celebrate their
marriage with us will enjoy personal service

and support from a dedicated wedding
planner, who will take care of every part of

your “big day.” Whether you’re planning an
intimate beachfront ceremony or a lavish
wedding with all your friends and family,

our dedicated wedding planner will be your
personal guide.

Tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng,
sự hài lòng của quý khách là ưu tiên hàng đầu

của chúng tôi. Mỗi cặp đôi chọn nơi đây để
tổ chức lễ cưới sẽ được quan tâm và hỗ trợ từ

đội ngũ hoạch định đám cưới chuyên nghiệp,
những người sẽ chăm chút từng chi tiết nhỏ

của ngày trọng đại. Bất kể quý khách đang
lập kế hoạch cho một buổi lễ thân mật bên bờ

biển hay đám cưới sang trọng với bạn bè và
gia đình, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng

tôi luôn sát cánh cùng bạn mang đến khoảnh khắc 
trọng đại ý nghĩa.

ÐỘI NGŨ HOẠCH ĐỊNH ĐÁM CƯỚI



Personalized Culinary Options

The expert Chefs at Sheraton Grand Danang
Resort have created a series of innovative

menus to suit every occasion in a choice of
indoor or alfresco settings, on the stunning

shores of Vietnam’s central coast. Newly
married couples and their guests can savor

world-class Western cuisine, inventive
Vietnamese and Asian delicacies, and the
freshest local seafood, with both à la carte

and buffet options.

Đội ngũ đầu bếp tại khu nghỉ dưỡng
Sheraton Grand Đà Nẵng sáng tạo ra những
thực đơn phù hợp với mọi dịp, phục vụ
trong nhà hoặc ngoài trời, hay ngay trên bờ
biển tuyệt đẹp của miền Trung Việt Nam.
Các cặp đôi có thể lựa chọn thực đơn riêng
hoặc buffet phong phú với phong cách
Phương Tây, Á Châu, Việt Nam và món ngon
địa phương.

THỰC ĐƠN TIỆC CƯỚI



“Happiness is someone who knows me better than me”



“Hạnh phúc là gặp được một người hiểu tôi hơn chính tôi”



“Happiness is one day lasting forever.”
“Hạnh phúc vĩnh cữu”



SHERATON GRAND DANANG RESORT
35 Truong Sa Street, Ngu Hanh Son District,
Danang City 550000, Vietnam
T 84 236 398 8999
F 84 236 398 1988 
sheratongranddanang.com


