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“Tình yêu 
không phải là những lời thề non hẹn biển, 
chỉ đơn giản là bình yên bên nhau cho đến 

lúc bạc hai mái đầu



Nằm ẩn mình bên bãi biển Nhơn Lý xinh đẹp, tầm nhìn 
bao trọn Eo Gió - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam, 
FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - khu nghỉ dưỡng ven 
biển hàng đầu Việt Nam, không chỉ thừa hưởng sự 
khoáng đạt, nên thơ của không gian xanh bao la rộng lớn 
mà còn mang một vẻ quyến rũ đặc biệt để cùng một nửa 
hoàn hảo của mình ghi dấu cột mốc quan trọng và đáng 
nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. 

Hãy để FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort cùng bạn viết 
lên giấc mơ hạnh phúc, khởi đầu cho một hành trình gắn 
kết bền lâu.

Cùng bạn viết lên Giấc mơ     hạnh phúc



FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort đón chào du khách 
bằng sự bình yên, thư thái của vùng biển miền Trung, 

tách rời khỏi khói bụi thành phố và sự xô bồ, ồn ào của 
cuộc sống nhưng vẫn dễ dàng cho sự di chuyển, đi lại. 

Chỉ chưa đến 12 phút lái xe từ sân bay Phù Cát và 15 
phút lái xe để di chuyển từ trung tâm thành phố, bạn 

sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một thiên 
đường trong mơ với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Thiên đường         trong mơ



Ký ức   ngọt ngào
Không gian hoàn hảo
            lưu giữ những



Tự hào được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu 
Việt Nam” với quy mô lên đến 1.300 ha, FLC Quy Nhon 
Beach & Golf Resort không chỉ xứng danh thiên đường 
nghỉ dưỡng mà còn là không gian tổ chức tiệc cưới hoàn 
hảo với nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của các cặp đôi: tiệc cưới ngoài trời lãng mạn trên 
bãi cát trải dài, hôn lễ trong khuôn viên ấm cúng hoặc 
bữa tiệc sang trọng phong cách phương Tây nhưng vẫn 
đậm bản sắc truyền thống.

LUXURY
WEDDINGConcept



Sở hữu không gian rộng lớn, được thiết kế theo phong 
cách kiến trúc châu Âu sang trọng, hiện đại, Phòng đại 
tiệc Diamond Hall có sức chứa lên tới 1000 khách, phù 
hợp cho những đám cưới quy mô lớn, đẳng cấp.

Khu sảnh chờ thoáng rộng sẽ mang đến không gian 
thoải mái để đón tiếp khách và décor thành khu vực 
chụp ảnh đầy ấn tượng.

Với những cặp đôi mong muốn một bữa tiệc cưới ấm cúng, 
ngọt ngào, phòng tiệc Emerald Hall hay Ruby Hall  là sự lựa 
chọn hoàn hảo để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc 
bên gia đình và bạn bè thân yêu.

Nơi hạnh phúc
  ngập tràn



Lắng đọng
     từng phút giây



Người bạn
    đồng hành
  tuyệt vời
cho một đám cưới vẹn tròn

Thấu hiểu rằng hạnh phúc mỗi cặp đôi đều mong muốn 
một lễ cưới thật trọn vẹn, FLC Quy Nhon Beach & Golf 
Resort là lựa chọn hàng đầu cho ngày trọng đại với 
những dịch vụ cưới chuyên nghiệp theo các xu hướng 
cưới đang thịnh hành trên thế giới. Các chuyên gia tổ 
chức tiệc cưới hàng đầu khu vực cùng đội ngũ nhân viên 
đầy kinh nghiệm sẽ chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất để 
tạo ra sự hoàn hảo cho hôn lễ của bạn.



Dịch vụ 5*
       đa dạng

Để mỗi cặp đôi được thoải mái đắm say trong ngày hạnh 
phúc mà không phải vướng bận lo toan chuẩn bị cho hôn 
lễ, FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort cung cấp các dịch 
vụ cưới đa dạng đi kèm như chụp ảnh cưới, dịch vụ thư 
giãn, spa, phòng nghỉ lưu trú cho khách tham dự, gói trăng 
mật, phòng tân hôn… cùng quà tặng đặc biệt dành riêng 
cho cô dâu - chú rể tại hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí 
đẳng cấp mang thương hiệu FLC.



Kỳ Co



Hotline: (+84) 96 262 5582
Email: resa@flc.vn

www.flchotelsresorts.com


