Berbuka Puasa di Pullman
Ciawi Vimala Hills, yuk
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Jelang bulan suci ramadhan, Pullman Ciawi Vimala Hills
menghadirkan pengalaman bersantap Ramadan yang tak terlupakan
bagi keluarga, teman, dan orang terkasih untuk bersama-sama
merayakan momen bulan penuh berkah.
Tak salah jika anda memilih berbuka di sini, dengan
pemandangan pegunungan yang mempesona dan alunan musik yang
menenangkan, dekorasi kontemporer resor yang terinspirasi
elemen lokal menyambut tamu untuk menikmati buka puasa.
Menampilkan perpaduan dekorasi tradisional Ramadan yang
menawan dengan sentuhan aksen arab yang elegan, ornamen warna
warni yang indah ditempatkan di pintu masuk utama, lobi dan di
seluruh area resor, menjadikannya tempat yang tepat untuk
merayakan Ramadan dengan penuh gaya. Dekorasi yang mewah
memanjakan para tamu mulai minggu pertama April 2021 – minggu
ketiga Mei 2021.

Kebahagiaan sejati Bulan Suci ditunjukkan melalui tindakan
berbagi rezeki. Dalam semangat kebersamaan bulan Ramadan,
segenap manajemen akan menyelenggarakan Buka Puasa Bersama
sebagai bagian dari Program CSR dan merayakannya bersama anak
yatim dan para lansia yang merupakan penduduk Desa Bendungan,
sebuah area yang terletak berdekatan dengan hotel. Buka Puasa
akan dilanjutkan dengan sesi pemberian sumbangan dan acara
akan berlangsung di minggu ketiga bulan Ramadan di Pullman
Ciawi Vimala Hills.
Dengan lokasi resor yang strategis di area perumahan ramah
lingkungan, “Vimala Hills Villa & Resort” dan memiliki area
seluas 14 hektar di ketinggian 600 meter, Pullman Ciawi Vimala
Hills mengundang para tamu untuk merasakan kemegahan perayaan
Bulan Suci Ramadan bersama keluarga dan orang terkasih.
Hidangan lezat Takjil dan Iftar yang terdiri dari sajian
tradisional dan internasional mengumpulkan keluarga & orang
terkasih dalam satu momen kebersamaan. Suasana hangat dari
berbagai gerai makan yang memiliki penataan ruangan yang
nyaman dengan pilihan tempat duduk di dalam dan luar ruangan,
menciptakan Bulan Suci menjadi saat yang tidak terlupakan.
Penampilan seni kuliner Executive Chef Isep Hidayatulloh
yang menyajikan Buka Puasa Bersama dengan beragam hidangan
lokal dan manca negara di Damar Restaurant, dimana keluarga &
orang terkasih dapat berkumpul
hangatnya Bulan Suci Ramadan.
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Hidangan Buka Puasa tersedia dari tanggal 13 April – 12 Mei
2021 (18:00 – 21:00) dengan 2 cara penyajian:Buka Puasa Set
Menu (untuk “dine – in’ or “take away”) tersedia dari 13 – 18
April 2021 dan 4 – 12 Mei 2021.
Harga IDR 185,000 ++ /
orang. Dan paket Buffet tersedia dari 19 April – 3 May
2021. Harga IDR 290,000 ++ / orang.
Saat matahari terbenam, pengunjung dapat menikmati angin
pegunungan segar dengan pemandangan mempesona yang menghadap

ke kolam renang bergaya laguna, taman yang rimbun atau
bentangan sawah hijau, sambil menikmati pilihan hidangan
pembuka melalui menu favorit Indonesia. Paket Takjil disajikan
di Damar Restaurant, Mad Cow Vimala Hills, Salak Bar & Lounge
dan Padi Pool Bar.
Paket termasuk kurma, pilihan makanan
manis dan gurih serta minuman panas. Paket Takjil “Berkah”
seharga IDR nett / paket Paket Takjil “Suci” seharga IDR nett
/ paket.
Wujudkan pengalaman menginap di Ciawi, Bogor menjadi sangat
istimewa selama Bulan Suci Ramadan.
Keluarga dan orang
terkasih dapat berkumpul untuk menikmati hidangan Buka Puasa
yang lezat tanpa harus meninggalkan kenyamanan Villa. Pilihan
paket Buka Puasa adalah kreasi eksklusif Chef dan disajikan
oleh Private Butler dengan harga mulai dari IDR nett untuk 6
orang.(* Harga Paket Buka Puasa tidak termasuk harga Villa)
Hamper Ramadan
Untuk mempererat tali kasih antara keluarga, teman, dan
kolega, Pullman Ciawi Vimala Hills mempersembahkan “Pullman
Hamper” untuk pertama kalinya. Setiap hamper dilengkapi dengan
aneka ragam kue kering favorit Ramadan dengan kualitas
terbaik.
Harga IDR nett / box.
Ketupat Lebaran
Rasakan keceriaan semangat Idul Fitri melalui cita rasa asli
masakan Jawa yang menjadi menu khas dan wajib dimiliki saat
Lebaran. Harga IDR nett / porsi, tersedia di Damar Restaurant:
13 & 14 Mei 2021.
PROMO KAMAR RAMADAN
Rasakan momen yang damai dalam kenyamanan resor bintang 5
terbaru di dekat rumah. Pullman Ciawi Vimala Hills dengan
senang hati menawarkan tarif kamar spesial selama Bulan Suci
mulai dari Rp. 1,763,000 nett / malam di Kamar Deluxe termasuk

sarapan untuk 2 orang.
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