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Chào mừng quý khách đến với Amanoi - 'nơi bình yên',
Mùa lễ hội là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm vịnh Vĩnh Hy, với lòng
hiếu khách nồng hậu của người dân nơi đây và không khí chào đón năm
mới rộn ràng. Năm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi mong muốn cùng với
quý khách trải nghiệm kỳ nghỉ lễ khó quên tại Amanoi bên
gia đình và bạn bè thân yêu.
Với mong muốn này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách một trải
nghiệm Giáng sinh và Năm mới đầy màu sắc với các hoạt động truyền
thống của Việt Nam và trên thế giới - bao gồm cả các hoạt động
chỉ có tại Amanoi.
Chúng tôi thực sự hy vọng quý khách sẽ coi đây là dịp để kết nối lại với
những người thân yêu thông qua những trải nghiệm đặc biệt.
Quý khách vui lòng liên hệ cho chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu
đặc biệt nào – Amanoi luôn sẵn sàng sắp xếp mỗi hoạt động để
phù hợp với nhu cầu cá nhân của quý khách.
Chúc quý khách giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc!
Gia đình Amanoi
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Hoạt động hàng ngày tại Amanoi

Lớp tập chăm sóc sức khỏe buổi sáng
8h00 – 9h00 tại Amanoi Spa
Thư giãn tinh thần, thể chất và bắt đầu một ngày
mới với lớp chăm sóc sức khỏe tại Amanoi. Mỗi
buổi sáng, các chuyên gia của khu nghỉ dưỡng
sẽ hướng dẫn quý khách trong lớp học kéo dài
một giờ từ các động tác nhẹ nhàng của các
trường phái Yoga, thiền hoặc Thái Cực Quyền
đến tập luyện cường độ cao.

Trà chiều mùa lễ hội
15h30 – 16h30 tại Nhà hàng chính
Các món ăn nhẹ đặc sắc mùa lễ hội, các món
bánh tráng miệng thơm ngon cùng trà và cà phê
sẽ được phục vụ miễn phí hàng ngày cho quý
khách tại nhà hàng chính.
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Ngày 24/12

Trang trí thiệp Giáng sinh tại Tennis Pavilion
10h00 – 12h00
Mùa lễ hội này, các bạn nhỏ có thể thỏa sức sáng
tạo cùng hoạt động trang trí thiệp Giáng sinh với
Amanoi và gửi tặng người thân những tấm thiệp
ý nghĩa và có một không hai.
Xem bài tarot
14h30 – 16h30
Kết nối với trực giác và khám phá về cuộc sống
của bạn qua những lá bài tarot cùng Alex. Alex
là một trong những người bói bài có tiếng trong
cộng đồng tarot, sở hữu kênh Youtube hơn 55k
người theo dõi và là đồng tác giả của dự án sách
‘Chúng ta sống vì điều gì?’.
Quần vợt bãi biển
16h00 – 17h30
Vận động cơ thể với hoạt động thể chất ngoài
trời năng động bên gia đình và bạn bè tại bãi
biển của Amanoi.
Bữa tối đêm Giáng sinh tại nhà hàng chính
19h00 – 22h30
Đêm Giáng sinh là thời khắc thiêng liêng và
quan trọng để sẻ chia những khoảnh khắc đáng
nhớ và kết nối với những người thân yêu. Để
chào đón ngày lễ đặc biệt này theo đúng truyền
thống, Bếp trưởng của Amanoi đã chuẩn bị một
thực đơn bốn món với hương vị đặc sặc và tuyệt
vời để quý khách thưởng thức cùng gia đình và
bạn bè trong bầu không khí ấm cúng giữa thiên
nhiên tươi đẹp.
Vui lòng đặt chỗ trước.
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24/12
BỮA TỐI ĐÊM GIÁNG SINH
TẠI NHÀ HÀNG CHÍNH

Amuse Bouche
Panna Cotta đậu Hà Lan, cua Alaska, kem chanh Yuzu,
trứng cá chuồn đen

Khai vị
Ba chỉ heo quay giòn, hạt mù tạt muối, puree hành,
sốt tiêu đen

Món súp
Súp ngô, càng cua biển, ngô bao tử muối, kem crème fraiche
Sorbet gừng và chanh

Món chính
Cá bơn chần, sốt nghệ tây, rau củ hữu cơ và tôm hùm crumble
hoặc
Lườn ngỗng nướng bơ, mousse khoai tây hun khói, kem nấm truffle
phủ nấm porcini, sốt rượu vàng vin jaune

Tráng miệng
Lê Mont Blanc
Rau câu lê, mousse sô-cô-la và hạt dẻ, bánh sponge cake

Người lớn: VND 2.500.000++
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Ngày 25/12
Ông già Noel trao quà
11h00 – 12h00 trưa
Chào đón ông già Noel ghé thăm Amanoi tại
khu vực sảnh chính lúc 11 giờ sáng và gửi lời
chào tới ‘trẻ em’ ở mọi lứa tuổi, trên một cỗ xe
đặc biệt chở đầy những món quà Giáng sinh.
Ông già Noel ghé thăm làng Cầu Gãy
12h00 trưa – 13h00
Sau khi ghé thăm Amanoi, ông già Noel sẽ tới
làng Cầu Gãy cách Amanoi khoảng 10 phút lái
xe để tặng quà cho trẻ em địa phương nơi đây.
Xem bài tarot
14h30 – 16h30
Kết nối với trực giác và khám phá về cuộc sống
của bạn qua những lá bài tarot cùng Alex. Alex
là một trong những người bói bài có tiếng trong
cộng đồng tarot, sở hữu kênh Youtube hơn 55k
người theo dõi và là đồng tác giả của dự án sách
‘Chúng ta sống vì điều gì?’.
Trang trí bánh gừng cho trẻ em
14h00 – 15h00
Đội ngũ nhân viên bộ phận Ẩm thực của Amanoi
sẽ giúp các bạn nhỏ học cách trang trí bánh
gừng theo truyền thống Giáng sinh.

Trà chiều với sô-cô-la nóng
15h30 - 16h30
Kỷ niệm dịp lễ Giáng sinh với cảm giác ấm áp và
ngọt ngào với hương vị sô-cô-la yêu thích và tự
tay làm món đồ uống của riêng mình tại Hot
Chocolate Bar.
Đồng ca mừng Giáng sinh tại
Nhà hàng chính
18h00 – 19h00
Cùng lắng nghe các tài năng trẻ của Amanoi
trình diễn đồng ca trong buổi biểu diễn chào đón
Giáng sinh và mùa lễ hội, cùng với các nghệ sĩ
guitar trong không gian thân mật và ấm cúng tại
nhà hàng chính.
Bữa tối Giáng sinh tại nhà hàng chính
19h00 – 22h30
Thực đơn bốn món đặc biệt kết hợp giữa tinh
hoa ẩm thực Việt và Pháp sẽ được phục vụ trong
lễ Giáng sinh năm nay, với giai điệu âm nhạc
dân gian Việt Nam mang lại không khí đầm ấm
mùa lễ hội.
Vui lòng đặt chỗ trước.
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Ngày 26/12

Nghệ thuật tạo hình với lá dừa cho trẻ em
tại Tennis Pavilion
10h30 - 11h30
Tại hoạt động này, các bạn nhỏ sẽ học cách trân
trọng thiên nhiên và sử dụng các vật liêu thân
thiện với môi trường xung quanh như lá dừa để
tạo thành các món đồ chơi ngộ nghĩnh.
Lớp học làm bánh quy cho trẻ em tại Rock
Studio
14h00 – 15h00
Trong buổi học vui nhộn này, các bé sẽ học cách
làm bánh quy và trang trí bằng kem với sự trợ
giúp của đầu bếp chuyên nghiệp.
Vui lòng đặt chỗ trước.

Bữa trưa hải sản tại nhà hàng Beach Club
12h00 trưa – 14h30
Nằm cạnh bãi biển riêng của Amanoi, nhà hàng
Beach Club là địa điểm lý tưởng để tổ chức bữa
tiệc hải sản được đánh bắt tươi ngon trong ngày
từ vịnh Vĩnh Hy.
Vui lòng đặt chỗ trước.

Xem phim tại thư viên
‘Biên niên sử Giáng sinh 2’
Từ 18h00
Buổi chiếu phim là không gian lý tưởng để dành
thời gian cho những người thân yêu. Có phục vụ
kèm bỏng ngô.
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Ngày 27/12

Vẽ nón lá
10h00 – 11h30
Vẽ nón lá là hoạt động thú vị cho cả gia đình dịp
lễ hội, không chỉ có ý nghĩa với truyền thống dân
tộc mà còn là dịp để tận hưởng thời gian vui vẻ
bên người thân.
Vui lòng đặt chỗ trước.

Lớp học pha chế cocktail tại quầy bar
14h00 – 15h00
Học cách pha chế những ly cocktail hoàn hảo tại
Bar Amanoi với sự trợ giúp của những
bartender chuyên nghiệp của chúng tôi.
Vui lòng đặt chỗ trước. Tối đa 10 người

Lớp học bắn cung
15h30 – 17h30
Đây là hoạt động rất tốt để rèn luyện sự tập
trung cao độ, cải thiện sự phối hợp và cân bằng
cũng như xây dựng sự ổn định và sức mạnh thể
chất. Đối với người mới bắt đầu, nhân viên của
Amanoi sẽ hướng dẫn các bước cơ bản về cách
sử dụng cung tên và cách ngắm bắn hiệu quả.
Vui lòng đặt chỗ trước. Tối đa 4 người.

Ngắm sao
19h30 – 21h00
Thưởng thức vẻ đẹp của màn đêm và quan sát
các chòm sao xa xăm với kính viễn vọng. Nếu
đây là lần đầu tiên quý khách tham gia hoạt
động này, đội ngũ nhân viên của Amanoi rất sẵn
lòng hướng dẫn quý khách cách đọc bản đồ sao
và tìm chòm sao yêu thích.
Vui lòng đặt chỗ trước.

Bữa tối ẩm thực Việt tại nhà hàng chính
19h00 – 22h30
Vui lòng đặt chỗ trước.
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Ngày 28/12

Bịt mắt nếm thức ăn cho trẻ em tại
Rock Studio
11h00 -12h00 trưa
Thử hương vị của thức ăn mà không cần đến thị
giác là một cách thú vị để thử độ nhạy bén của vị
giác cũng như các giác quan khác của các bé. Ba
bé đoán được nhiều món ăn nhất sẽ dành chiến
thắng và nhận được giải thưởng đặc biệt.
Vui lòng đặt chỗ trước. Phù hợp cho trẻ em từ
6 đến 12 tuổi. Tối đa 12 người.

Trò chơi Thủ lĩnh rừng xanh
3:30 chiều - 4:30 chiều
Kiểm tra sự khéo léo và tinh thần đồng đội với
một loạt các trò chơi thú vị và thử thách ngay
trong khu rừng của Amanoi.
Dành cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi.
Người lớn cũng có thể tham gia cùng các bé.

Chơi quần vợt
16h30 – 18h00
Vận động cơ thể với hoạt động thể chất ngoài
trời năng động bên gia đình và bạn bè. Chúng tôi
luôn có người chơi sẵn sàng phục vụ quý khách
có nhu cầu chơi quần vợt.
Vui lòng đặt trước. Tối đa 8 người.

Ngày 29/12

Lớp học vẽ tranh theo nhóm tại
Tennis Pavilion
10h00 – 12h00 trưa
Tham gia lớp học vẽ tranh với họa sỹ và rèn
luyện kỹ năng sáng tạo của quý khách. Buổi học
kéo dài hai giờ phù hợp với mọi trình độ và giúp
quý khách tự tay tạo nên tác phẩm nghệ thuật
của riêng mình để trang trí tại nhà.
Vui lòng đặt trước. Tối đa 10 người.

Xem bói tại quầy bar
14h30 – 16h30
Khám phá những chưa biết về cuộc sống và bản
thân trong năm mới với buổi xem bói thú vị tại
quầy bar tại Amanoi.
Bữa tối ẩm thực Nhật Bản và rượu sake tại
nhà hàng chính
19h30 – 22h30
Thưởng thức thực đơn món Nhật được lựa
chọn đặc biệt bao gồm các món sushi, sashimi
với cá tươi đánh bắt trong ngày và bò Wagyu
teriyaki , kèm theo rượu sake và các loại
cocktail sake.
Vui lòng đặt chỗ trước.

Ngắm sao
19h30 – 21h00
Thưởng thức vẻ đẹp của màn đêm và quan sát
các chòm sao xa xăm với kính viễn vọng. Nếu
đây là lần đầu tiên quý khách tham gia hoạt
động này, đội ngũ nhân viên của Amanoi rất sẵn
lòng hướng dẫn quý khách cách đọc bản đồ sao
và tìm chòm sao yêu thích.
Vui lòng đặt chỗ trước.
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29/12

BỮA TỐI ẨM THỰC NHẬT BẢN
TẠI NHÀ HÀNG CHÍNH

Zensai
Kindemai carpaccio, bánh rong biển, dầu giấm nấm truffle,
bưởi hồng bào nhỏ
Mukozuke
Bụng cá ngừ vây xanh, cá tráp đỏ, tôm, sò điệp Hokkaido
Sushi
Lựa chọn của Bếp Trưởng – Ba loại sushi
Meinkōsu
Thăn ngoại Wagyu Jack’s Creek MB7 nướng, rau chân vịt, sốt miso
anh đào, quả vả tây
Sūpu
Hoành thánh tôm và thịt heo với nước dùng dashi
Dezāto
Món chanh yuzu, bọt ricotta, kem sorbet bạc hà, gel mật ong

Người lớn: VND 3.500.000++
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Ngày 30/12

Khám phá cung đường của mèo rừng
Từ 7h30 sáng
Lần theo dấu vết của loài mèo rừng hoang dã và
tham gia hành trình leo núi thú vị ngay trong
khuôn viên của Amanoi. Điểm dừng chân cuối
cùng của chuyến đi sẽ đưa bạn đến với khung
cảnh nhìn từ trên cao của khu nghỉ dưỡng mà
bạn chưa từng thấy.
Vui lòng đặt chỗ trước. Tối đa 8 người.

Lớp học vẽ chuồn chuồn và các loài bướm
tại Tennis Pavilion
10h00 – 11h30
Khám phá khả năng hội họa và trí sáng tạo của
bạn qua lớp học vẽ thú vị với Amanoi.
Lớp học làm bánh cupcake
13h00 – 15h00
Cùng đầu bếp của Amanoi học cách làm bánh
cupcake – một trong những món tráng miệng
được nhiều người yêu thích nhất.
Vui lòng đặt chỗ trước. Tối đa 10 người.

Chơi quần vợt
16h30 – 18h00
Vận động cơ thể với hoạt động thể chất ngoài
trời năng động bên gia đình và bạn bè. Chúng tôi
luôn có người chơi sẵn sàng phục vụ quý khách
có nhu cầu chơi quần vợt.
Vui lòng đặt trước. Tối đa 8 người.
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Ngày 31/12

Vẽ nón lá
10h00 – 11h30
Vẽ nón lá là hoạt động thú vị cho cả gia đình dịp
lễ hội, không chỉ có ý nghĩa với truyền thống dân
tộc mà còn là dịp để tận hưởng thời gian vui vẻ
bên người thân.
Vui lòng đặt chỗ trước.

Trò chơi Thủ lĩnh rừng xanh

Sự kiện đếm ngược đêm giao thừa và chào
năm mới
DJ, ảo thuật và âm nhạc
Từ 19h00 đến đêm muộn

Sự kiện đặc biệt của đêm giao thừa bắt đầu bằng
tiệc cocktail trước bữa tối và các món ăn nhẹ
thơm ngon tại quầy Bar do Tổng Quản lý của
Amanoi – Cô Joy tiếp đón. Thực đơn của dạ tiệc
đặc biệt gồm sáu món được phục vụ tại nhà
hàng chính, với hương vị ẩm thực từ khắp nơi

3:30 chiều - 4:30 chiều

trên thế giới. Tiếp đó là chương trình biểu diễn
nghệ thuật chào năm mới bao gồm ảo thuật, Ban

Kiểm tra sự khéo léo và tinh thần đồng đội với
một loạt các trò chơi thú vị và thử thách ngay

nhạc HAT Jazz tới từ Đà Nẵng, các vũ công Việt
Nam và DJ phục vụ âm nhạc trong đêm giao
thừa.

trong khu rừng của Amanoi.
Dành cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi.
Người lớn cũng có thể tham gia cùng các bé.
.

Xem phim tại thư viên
Từ 18h00
Buổi chiếu phim là không gian lý tưởng để dành
thời gian cho những người thân yêu. Có phục vụ
kèm bỏng ngô.

Trước đêm giao thừa, Amanoi cũng tổ chức bốc
thăm trúng thưởng với nhiều phần quà độc đáo
và thú vị để kết thúc một năm với nhiều niềm
vui cho quý khách.
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31/12
BỮA TỐI GIAO THỪA
TẠI NHÀ HÀNG CHÍNH

Amuse Bouche
Cá hồi muối, mousse cải ngựa, trứng cút trần, củ cải muối
Trứng hữu cơ sous vide, thịt heo Iberio de Bellota,
măng tây trắng, bọt phô mai parmesan
Tartate cá hồi Na Uy, su hào, trứng cá muối Ossetra,
puree chanh vàng meyer
Gà sốt velouté, lá lách bê, nấm truffle, bánh mì hoa cúc nướng
Chim cút quay, puree táo, bắp cải Savoy om, nước sốt gà
Kem sorbet chanh kaffir và chanh leo
Món chính
Cá tuyết đen Nhật Bản, puree cần tây, sốt rượu trắng Prosecco, trứng
cá muối
Hoặc
Thăn lưng bò Wagyu Jack’s Creek MB7, sủi cảo nấm, cà rốt,
sốt hành tây
Tráng miệng
Lê Willam nướng, panna cotta vani Madagasca,
kem gelato rum và nho khô

Người lớn: VND 5.000.000++

Amanoi Festive 2021/22

31/12

Sự kiện đêm giao thừa 31/12
Ban nhạc Hat Jazz
Ban nhạc jazz HAT ra đời cách đây 4 năm, do
nghệ sĩ Contrabass, Nguyễn Anh Tú đến từ
Hà Nội sáng lập. Họ là ban nhạc đầu tiên biểu
diễn Live jazz ở Huế, Đà Nẵng và Hội An với
những điệu Jazz từ trầm lắng đến sôi động
như Blues, Bossanova, Charleston, Ragtime,
Swing và Funk.
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Múa Chăm - Apsara
Dân tộc Chăm đã để lại cho nhân loại nhiều di sản văn hóa,
trong đó có một nền nghệ thuật múa dân gian đặc sắc. Múa
Chăm thường hiện diện sống động ở các đền Tháp trong
mỗi dịp cúng tế, trong các lễ hội lớn của người Chăm như
lễ hội Katê, lễ múa đầu năm (Rija Nưgar), lễ múa lớn (Rija
Praung)…
Múa Chăm thường đi với được biểu diễn với các nhạc cụ
truyền thống như trống Ginang, Baranưng, kèn Saranai.
Một trong những điệu múa hay nhất của dân tộc này chính
là múa Apsara. Apsara là một trong những nét độc đáo của
nền âm nhạc Chămpa. Điệu múa này được phối hợp hết
sức hài hòa và linh hoạt trong từng điệu nhảy, bước đi
uyển chuyển của những vũ nữ Chăm. Trong nghệ thuật
kiến trúc Chăm, bên cạnh các hình tượng thần Brahma,
Visnu, Siva, Linga, Yoni... hình ảnh các vũ nữ Apsara cũng
là một hình tượng khá quen thuộc được khắc họa đẹp mắt
trên các khu đền tháp của người Chăm.
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Múa đội nước – ‘ndoa buk’
Nếu có dịp ghé thăm những ngôi làng của người
Chăm, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh
những người phụ nữ Chăm đội thúng lúa từ
ruộng về làng hay đội ‘buk’ đi lấy nước ở bến
sống. Từ những hình ảnh của cuộc sống đời
thường gần gũi này, người Chăm đã sáng tạo
nên điệu múa nổi tiếng – ‘múa đội nước’ – ‘ndoa
buk’.
Điệu múa duyên dáng này là sự kết hợp giữa
múa chim công ‘biyen’ với những động tác mô
phỏng hoạt động thường ngày của người phụ nữ
Chăm, tạo nên sự uyển chuyển, sinh động và
không kém phần quyến rũ như những chú chim
công đang bay.
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Lễ cầu an tại chùa làng Vĩnh Hy

Ngắm sao

9h30 - 10h30 sáng

19h00 – 21h30

Ngày đầu năm là thời điểm đi lễ chùa để cầu may

Thưởng thức vẻ đẹp của màn đêm và quan sát

mắn, hạnh phúc và sung túc cho gia đình và bản
thân. Cùng Amanoi tham gia lễ cầu an với các nhà

các chòm sao xa xăm với kính viễn vọng. Nếu
đây là lần đầu tiên quý khách tham gia hoạt

sư địa phương tại ngôi làng Vĩnh Hy ngay bên cạnh
khu nghỉ dưỡng Amanoi.

động này, đội ngũ nhân viên của Amanoi rất sẵn
lòng hướng dẫn quý khách cách đọc bản đồ sao
và tìm chòm sao yêu thích.

Biểu diễn ảo thuật
10h30 – 12h00 trưa
Tham gia cùng ảo thuật gia trong workshop ảo
thuật đặc sắc để khám phá những tuyệt chiêu thú vị
và bí quyết tạo nên những màn biểu diễn ảo thuật
độc đáo.
Tìm hiểu văn hóa Chăm tại thư viện
15h00 – 16h00
Khám phá lịch sử và văn hóa rực rỡ của kinh đô
Champa cổ qua những câu chuyện thú vị qua lời kể
của chuyên gia người Chăm.
Viết chữ thư pháp
15h30 – 16h30
Nhân dịp năm mới, Amanoi mời thầy đồ địa
phương tới khu nghỉ dưỡng để viết và tặng chữ thư
pháp ý nghĩa, hy vọng mang lại tài lộc và hạnh phúc
cho quý khách và gia đình.
Lễ cầu an của người Chăm
17h30 – 18h00
Một lễ cầu phúc có một không hai với thầy cúng
bản địa sẽ mang lại cho bạn nhiều sức khỏe, hạnh
phúc và may mắn trong năm tới. Trong phần chúc
phúc, thầy mo sẽ biểu diễn với các nhạc cụ truyền
thống của người Chăm và khách được khuyến
khích hát theo.

Vui lòng đặt chỗ trước.
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Lớp học vẽ áo phông và túi cho trẻ em
tại Tennis Pavilion
10h30 - 11h30
Mùa lễ hội này, các bé có thể thỏa sức thể hiện
sự sáng tạo với các buổi vẽ theo chủ đề trên áo
phông và túi xách. Các bạn nhỏ được khuyến
khích vẽ và sáng tạo “tác phẩm nghệ thuật” của
riêng mình để mang về nhà như một món quà kỷ
niệm mùa Lễ hội tại Amanoi.
Lớp học làm sushi tại Rock Studio
11h00 – 12h00 trưa

Tham gia lớp học làm sushi với hải sản tươi
ngon của vịnh Vĩnh Hy và sự hướng dẫn tận tình
của đầu bếp tại Amanoi.
Vui lòng đặt chỗ trước. Tối đa 10 người.

Bữa tối ‘Đông Tây hội ngộ’
19h00 – 22h30
Dành thời gian và thưởng thức bữa tối thư giãn
với các món ăn ngon kết hợp hương vị phương
Đông và phương Tây do Bếp trưởng của
Amanoi lựa chọn, dưới ánh nến ấm áp của Nhà
hàng chính.
Vui lòng đặt chỗ trước.
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