PRESS RELEASE
Untuk diberitakan segera
SEMARAK PERAYAAN KEBERUNTUNGAN DAN CINTA DI GRANDKEMANG JAKARTA

Jakarta, Januari 2018 – Kita memasuki tahun baru 2018 dengan harapan dan resolusi baru.
grandkemang Jakarta telah menyiapkan beberapa penawaran menarik dalam menyambut
Hari Valentine dan Tahun Baru Imlek untuk menambah semangat dan kegembiraan tahun
2018 yang ditandai sebagai tahun Anjing dalam kalender Cina.
The Amorous Valentine’s Dinner
14 Februari 2018 | 19.00 – 22.00 wib | Sperta
Hari Valentine hanya datang satu kali dalam setahun. grandkemang Jakarta menawarkan
paket spesial untuk memenangkan hati kekasih Anda di Hari Valentine. Ajak pasangan Anda
untuk menikmati makan malam romantis di Sperta dan bersiaplah untuk dimanjakan
dengan hidangan yang mewah:


Foie Gras and Chicken Liver Terrine sebagai hidangan pembuka,



Lobster Bisque soup,



Surf and Turf sebagai hidangan utama,



The Sweet Valentine’s Chocolate Dome sebagai hidangan penutup.

Penampilan pemain biola dan piano akan menghibur saat Anda menikmati makan malam
lezat yang khusus dibuat oleh tim kuliner kami. Semua kebahagiaan itu bisa diperoleh
dengan harga Rp 550.000 ++ / pasangan. Pasangan Anda mungkin terpesona oleh cinta
Anda, tapi hidangan spesial dan kejutan tersembunyi dari kami akan menjadi cara untuk
memenangkan hati mereka.

LUNAR NEW YEAR
Prosperous Stay Packages
16 – 18 Februari 2018
Tahun Baru Imlek 2018 jatuh pada hari Jumat yang berarti akan ada liburan akhir pekan
yang panjang. Ajak seluruh keluarga dan rayakan perayaan Imlek di grandkemang Jakarta
dengan paket menginap keberuntungan:


Menginap 2 malam hanya Rp 1,888,000 sudah termasuk breakfast buffet untuk 2
orang dan voucher F&B spesial di Sperta senilai Rp 200,000.



Menginap 1 malam hanya Rp 888,000 sudah termasuk breakfast buffet untuk 2
orang.

Prosperity Brunch
18 Februari 2018 | 12.00 – 15.00 wib | Sperta
Perayaan Tahun Baru Imlek akan berlanjut dengan Prosperity Brunch di Sperta,
grandkemang Jakarta pada hari Minggu, 18 Februari 2018. Kami akan memanjakan Anda
dengan berbagai pilihan menu favorit oriental seperti: Noodle Station, Dim Sum Corner,
Carving Station of Peking Duck and Roasted Beef, Sushi & Sashimi Corner, Desserts
Corner, dan masih banyak lagi. Sementara itu, atraksi Barongsai kecil yang lucu akan
menghibur untuk melengkapi perayaan tahun baru. Semua paket tersebut dapat dinikmati
hanya dengan Rp 275.000++/orang, dan dengan tambahan Rp 250.000++/orang, para tamu

dapat menikmati free flow of red, white, & sparkling wine dan beer. Cobalah keberuntungan
Anda melalui fortune cookie dan menangkan hadiah menarik dari kami.
Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi +6221 7194121 atau
email info@grandkemang.com.

***
grandkemang Jakarta adalah hotel kontemporer terpilih di wilayah Kemang yang
merupakan jantung dari kehidupan perkotaan di Jakarta Selatan. Lokasi yang strategis di
pusat perbelanjaan, restoran dan tempat hiburan dan hanya beberapa menit dari distrik
bisnis utama Jakarta. Dilengkapi dengan 203 kamar, 14 ruang serbaguna, lounge, kolam
renang, gym, ruang bermain anak, dan pelayanan spa di kamar. Selain itu, tim kuliner kami
yang sudah berpengalaman, siap melayani Anda setiap hari selama 24 jam dalam
memenuhi kebutuhan perjamuan dan katering Anda. Hotel terbaik untuk mengakomodasi
bisnis dan liburan Anda.
-Selesai-
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