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NagaWorld Showcases
The Best of Cambodia!
Phnom Penh, Cambodia, 3 April 2019 – Take part in the joyous Khmer New Year celebrations that
showcase the best that Cambodia has to offer from now till 21 April at NagaWorld!
Invite your family and friends to relish an amazing array of time-treasured Cambodian recipes in the
Royal Khmer Dinner buffet at The Pangea (Level 1, NagaWorld) that also includes the classical Apsara
dance performance and traditional Khmer music, daily from 5:30pm at only $18.99 nett per adult, $13
for kids under 12 and FREE for under 5s!
Other must-try Khmer signature dishes prepared by award-winning chefs are available from just $4 at
Indochine (Level 1, NagaWorld), The Vimean-CityWalk (Ground Level, NagaWorld) and Food Pavilion
(Lower Ground Level, Naga2). These include Battambang-style baby pork rib soup, salt-baked whole
river fish with rice noodles, roast beef with Khmer spices, bitterflower salad with river prawns,
Kampong Speu palm sugar steamed glutinous rice and more.
Catch the Kingdom of Wonder Highlight Show combining the best local and international talents, from
5pm daily at NagaWorld Lobby Stage. After the show, grab the opportunity to take memorable photos
with all performers or get a few selfies at the glittering Khmer New Year decorations at the hotel lobby.
Golden Passage Destinations is offering special package tours to key attractions around Phnom Penh
during the holiday period that are worth exploring! If you are in the mood to party, don’t miss the
special Krama Parties at Darlin Darlin Music Lounge on 12 and 13 April featuring vibrant live
performances, special promotions, fun games and more.
Be amongst the first to check out SHOWTIME ASIA at NABA Theatre @ Naga2, a breathtaking 60minutes of non-stop excitement performed by over 50 international artistes in Cambodia’s first 3D
video mapping theatre. Starting on 12 April, shows are held from 8pm every Thursday to Monday,
with tickets at $25 each and available for purchase at the NABA Theatre Box Office and
www.nagaworld.com. Opt for dinner and show ticket packages for even greater savings!
Experience the best of Cambodia this Khmer New Year at NagaWorld!
###

About NagaWorld
With the latest expansion, NagaWorld now consists of 1,658 suites and deluxe rooms, over 20 food
and beverage outlets and clubs, 2 all-suite luxurious spas, the state-of-the-art 2,000-seater NABA
Theatre at Naga2, Cambodia’s first underground shopping gallery operated by China Duty Free Group,
extensive entertainment services and premium meeting spaces.
For media enquiries or photos, please contact:
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

Ms. Phouk Solinda
Brand Executive, Marketing Communications
Tel: (+855) 15 61 88 86
Email: phouksolinda@nagaworld.com

សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់
៣ មេសា ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ផ្តលជ
់ ន
ូ សនធឹកសន្ធធប់កងឱកាសបុ
នុ
ណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មែរ!
រាជធានីភ្ំមន េញ ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នំ២០១៩ ៖ អបអរ និងរ ីករាយេិ ធីបណ្យចូលឆ្នំងី ម្រម បថ្េណ្ីជាតិ
ខែមរ ចាប់េីឥឡូវមនុះរហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសាមៅណាហ្គាមវ ើលដ៍ !
សូេអម្ជើញម្រកុេម្ររួសារ

និ ងេិតតភ្័កិ រត បស់អនកេកេិ សាអាហ្គរបមហេមេលល្ងៃចខបបខែមរមៅ

មោជនី យដ្ឋាន The Pangea (ជាន់ ទី ១ ណាហ្គាមវ ើលដ៍ ) អេមដ្ឋយការទសសន្ទការសខេតងសិលបៈ
អបសរា និងមភ្េងម្របថ្េណ្ីខែមរ មរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ េីមា៉ោ ង ៥:៣០ ល្ងៃច តថ្េេ ១៨,៩៩$ ប៉ោ មណាណុះសម្រាប់
ានក់ ១៣$ សម្រាប់ការអាយមម្រកាេ ១២ ឆ្នំ និ ងឥតរិតថ្ងេសម្រាប់ ការអាយមម្រកាេ ៥ ឆ្នំ!
េហូបខែមរមផ្សសងមទៀតខដលថ្ចនមដ្ឋយមេចងមៅឈ្នុះពានរង្វេន់ របស់មយើង

ានតថ្េេចាប់េី

៤$

មៅ

មោជនី យដ្ឋាន Indochine (ជាន់ទី ១ ណាហ្គាមវ ើលដ៍) មោជនី យដ្ឋានវ ិានសីធីវ ៉ោក (ជាន់ ផ្ទាល់ដី ណា
ហ្គាមវ ើលដ៍) និងមោជនី យដ្ឋាន Food Pavilion (ជាន់មម្រកាេដី ណាហ្គាទី ២) រួេាន សបឆ្អឹងជំនីកូន
ម្រជូកមែតតបាត់ ដំបង

ម្រតីដតអំបិលជាេួ យនំ ប្ចក

សាច់ មោអាំងជាេួ យមម្ររឿងមទសខែមរ ញំមតត

ជាេួ យបង្វា នំ មននតមែតតកំេង់ សឺ ព និងេហូបខែមរេកេី រាជធានី-មែតតជាមម្រចើនជមម្រេើសមទៀត។
សូេអម្ជើញេកទសសន្ទការសខេតងសិលបៈថ្នម្រេុះរាជាណាចម្រកអចឆរ ិយៈមដ្ឋយមសរ ីខដលចូ លរួេស
ខេតងមដ្ឋយអនកសិលបៈជាតិ និងអនតរជាតិ ដ៏បិ នម្របសប់ ចាប់ េីមា៉ោ ង ៥ ល្ងៃច មរៀងរាល់ថ្ងៃ នៅឆាក
ជាន់ ផ្ទាល់ដីណាហ្គាន ើលដ៍។
ជាតួ យអ្នកស្ិលបៈ

បន្ទាប់ពីទស្សន្ទការស្ម្តែងរួច អ្នកអាចថតរូបទុ កជាអ្នុ ស្ា រ ីយ៍

ឬថតរូបម្ស្លហ្ីនុ ៅសាលទទួលន្ញៀ ម្ដលមានការតុ បម្តងអ្បអ្របុ ណ្យចូ ល

ឆានាំម្មែរដ៏ ស្ស្ស្់សាាត។

ចំ ខណ្កម្រកុេហនមទសចរណ្៍មហ្គាលមដន បា៉ោ មសច៍ មដសធី មណ្សិន ក៏ ានផ្សតល់ជាក្ចប់ មធេើដំមណ្ើរ
កេានតេិមសសមៅកាន់ទីនំងមទសចរណ្៍សំខាន់ ៗជំ វ ិញរាជធានី ភ្ំមន េញកនងឱកាសបណ្យចូ លឆ្នំ

ផ្សងខដរ! ម្របសិនមបើ អក
ន ចង់រាមំ លងកេានត សូេអម្ជើញមៅកេឹបដ្ឋលីនដ្ឋលីន មៅថ្ងៃទី១២ និង ១៣

មេសា ខដលានតន្តនតីម្របរំ ផ្ទាល់ កេមវ ិធី ប្ចុះតថ្េេេិមសស និ ងការមលងមហាេសបាយៗជាមម្រចើន
មទៀត។

កាេយជាទសសនិកជនទី េួយខដលេកទសសន្ទការសខេតងសិលបៈចម្រេុុះទេីបអាសីមៅសាល
េមហ្គស្សេ NABA មៅណាហ្គាទី ២ ខដលជាការសខេតងរយៈមេល ៦០ ន្ទទីដ៏េហសាចរយ និ ងចូ លរួេ
សខេតងមដ្ឋយកំេូលអនកសខេតងអនតរជាតិ ជាង ៥០ ន្ទក់ មៅកនងសាលេមហ្គស្សេបមចចកវ ិទាវ ីមដអូ

3D mapping ដំបូងមរបងអស់មៅកេពជា។ ការសខេតងលំដ្ឋប់ ទីប
េ អាសីមនុះ នឹ ងចាប់ មផ្សតើេេី ថ្ងៃទី ១២

មេសា ចាប់ េីមា៉ោ ង ៨ យប់ េី មរៀងរាល់ថ្ងៃម្រេហសបតិ៍ ដល់ថ្ងៃចនា ជាេួ យតថ្េេសំបម្រត ២៥$ កនងេួ យ
សនេឹក

និ ងានដ្ឋក់លក់ មៅប្ជរលក់ សំបម្រតមៅសាលេមហ្គស្សេ

www.nagaworld.com

។

NABA

និង

សនសំបានកាន់ខតមម្រចើ ននៅនពលអ្នកទិ ញកញ្ចប់ អាហ្គរនពល្ងាចច និង

ស្ាំបុត្តរួតគ្នន!
ទទួ លយកនូវបទេិមសាធន៍ ដ៏អសាចរយកនងឱកាសបណ្យចូ លឆ្នំខែមរមៅណាហ្គាមវ ើលដ៍!
###
អ្ាំពីណាហ្គាន ើលដ៍

ជាេួ យការេម្រងីកបខនែេងមីចងមម្រកាយ ណាហ្គាមវ ើលដ៍ ានបនាប់ម្របមភ្ទសេីត និ ងដឺ លចសជាង ១.៦៥៨
បនាប់ មោជនី យដ្ឋាន បានីយដ្ឋាន និ ងកេឹប ២០ កខនេង េណ្ឌលសា៉ោ ម្របណ្ីត ២ សាលេមហ្គស្សេ
NABA ខដលាន ២.០០០ មៅអី មៅណាហ្គាទី ២

ផ្សារទំនិញរួចេនធម្របតិ បតតិការមដ្ឋយម្រកុេហន

China Duty Free Group ខដលជាផ្សារទំ មនើ បមម្រកាេដីទីេួយកនងម្របមទសកេពជាខដលានលក់ ទំនិញ
ា៉ោ កអនតរជាតិ លបីៗ មសវាកេានតសេបូរខបប និ ងសាលដ៏ ធំសម្រាប់ មរៀបចំកេមវ ិធី ឬការម្របជំ មផ្សសងៗ។
សម្រាប់ សំណ្ួរទាក់ ទងនឹងការផ្សសេេផ្សាយ ឬរូបោេ សូេទាក់ទងេកកាន់ ៖
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

កញ្ញា មោរ សូលីនដ្ឋ
Brand Executive, Marketing Communications
Tel: (+855) 15 61 88 86
Email: phouksolinda@nagaworld.com

即时发布:
2019 年 4 月 3 日

金界为您带来欢乐柬新年！
柬埔寨金边 4 月 3 日讯， 在这举国欢庆的柬新年，快来金界感受佳节欢乐气氛！从即日起至
4 月 21 日，金界给您众多优惠欢庆柬新年。
快邀请您的家人好友前来品尝各式各样的柬式经典美馔，就在高棉皇族自助晚餐，每天傍晚 5
时 30 分起，前往金界国际菜式餐厅就能尝到，现场还能欣赏到高棉文化表演。品享自助美食，
每位仅需 18.99 美元；而 12 岁以下小孩每位仅需 13 美元，以及 5 岁以下孩童可免费享用。
其它必试的柬式美食，乃由金界得奖名厨为您呈献，每道仅需从 4 美元起，只要前往中南半岛
餐厅（金界 1 楼）、御皇街餐厅（金界地面层）及美食广场（金界二期地下层）即可大快朵
颐。卖相诱人的马德望式嫩排骨汤、盐焗河鱼配粿条、柬式烤牛肉、苦花河虾沙拉、磅士卑
省棕糖蒸糯米等。
来到金界，别错过奇迹王国特备演出，集合本地及国际艺人，每天下午 5 时在金界大堂舞台登
场。观赏表演后，记得和表演者拍照留念；或在金光闪耀的柬新年布景前自拍，欢乐满分。
此外，与金程旅游一同游金边庆新年，探访周围地区的各著名景点，让您记忆满载！若您是
派对爱好者，4 月 12 日及 13 日在达令达令音乐酒廊举办的“缤纷围巾派对”最适合您。现场
可享精彩表演、特别促销及好玩游戏等。
近期金边最热门的表演话题，莫过于荟聚超过 50 位国际表演者的“群星炫艺亚洲秀”,60 分
钟高潮迭起的演出，从 4 月 12 日震撼登场！每逢周四至周一, 您都能在金界二期歌剧院，尽
情陶醉于声光效果极致的 3D 立体影音体验。每张票价为 25 美元，赶快前往金界歌剧院或上
www.nagaworld.com 定购最佳席位，或购买“特惠双享”的表演及晚餐配套，节省更多。
体验柬新年魅力无限，金界让您尽兴而归。
###

关于金界
最新扩建的金界娱乐城，设施包括 1,658 酒店客房及豪华套房、超过 20 家主题餐厅及酒廊等、
两家奢华级水疗中心、一座拥有 2,000 观众席的 NABA 歌剧院、柬埔寨第一家由中免集团运
营的免税购物地下商街、丰富多元的娱乐选择以及顶级的会展及宴会设备。媒体咨询，敬请
联系：

龙美伶女士

李嘉宝女士

资深市场传讯经理

资深市场传讯主任

电话: (+855) 10 737 684

电话: (+855) 10 859 113

电邮: melanieloong@nagaworld.com

电邮: britneyli@nagaworld.com

