NOTICE OF TEMPORARY CLOSURE
15 Jan 2019

Dear Valued Partner,
We thank you for your continued support and guest patronage to our Vinpearl
Luxury Nha Trang Resort. In order to better serve our guests, the Vinpearl Luxury
Nha Trang will be temporarily closed from 07th to 21st May, 2019 for property
maintenance and product improvements. The temporary dates and exact closure
timings are detailed below:
-

All guests need to check out no later than 12:00 noon on 06th May, 2019
All guests can check in from 14:00 onwards on 22nd May, 2019

We sincerely appreciate your understanding while we make these
improvements to the resort, and look forward to welcoming our guests with a
renewed look. Should you have any questions or concerns you can email us at
res.VPLRNT@vinpearl.com or call us on (+84) 258 359 8900.

Yours sincerely,

General Manager
Dang Thanh Thuy

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
ĐỂ NÂNG CẤP ĐỊNH KỲ
15/01/2019
Kính gửi Quý đối tác,

Chúng tôi xin chân thành cám ơn vì sự hỗ trợ và hợp tác quý báu giữa các
bạn và Vinpearl Luxury. Với nỗ lực nâng cao chất lượng và trải nghiệm cho các Quý
khách hàng của chúng ta tại Vinpearl Luxury Nha Trang, cơ sở sẽ tạm dừng hoạt
động từ ngày 07 đến ngày 21/05/2019 để bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp trang thiết
bị, với thời gian cụ thể như sau:

- Tất cả các khách hàng cần check out trước 12:00 trưa ngày 06/5/2019
- Tất cả các khách hàng có thể check in từ 14:00 chiều ngày 22/5/2019

Chúng tôi chân thành cám ơn sự thông cảm của Quý đối tác trong thời gian này,
cũng như luôn mong được trở lại đón tiếp các Quý khách hàng của chúng ta trong thời gian
tới với diện mạo mới và chất lượng đẳng cấp hơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu

nào, Quý đối tác có thể liên hệ theo email res.VPLRNT@vinpearl.com hoặc số điện
thoại (+84) 258 359 890
Trân trọng,

Tổng quản lý
Đặng Thanh Thủy

