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Chào mừng Qúy khách đến với Amanoi - 'nơi yên bình’,

Mùa Tết Nguyên đán 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 kì 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 Tết và năm mới đầy màu sắc với các hoạt động truyền thống 

của Việt Nam bao gồm cả các hoạt động chỉ có tại Amanoi.

Chúng tôi thực sự hy vọng rằng 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 muốn đặt trước các dịch 
vụ hoặc có bất kì 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 Năm Mới An Khang Thịnh Vượng!

Gia Đình Amanoi
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Lớp học chăm sóc sức khỏe buổi sáng
8h00 – 9h00 sáng tại Spa

Thư giãn tinh thần và 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.

Tối đa 8 khách/lớp

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.

Hoạt động hàng ngày tại Amanoi
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Các Hoạt Động Đặc Sắc

Lớp học vẽ áo phông và túi
Tại Tennis Pavilion | Miễn phí
31/01 từ 10h30 đến 12h00

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.

Bịt mắt nếm thức ăn tại Rock Studio
Tại Rock Studio | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ
trước
31/01 từ 12h30 đến 13h30

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. Ba vị khách
đoán được nhiều món ăn nhất sẽ giành chiến
thắng và nhận được giải thưởng đặc biệt.

Trình diễn múa sư tử
Tại Yoga Pavilion | Miễn phí
31/01 từ 19h00 to 19h30

Cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn múa sư tử đặc
sắc với các vũ công chuyên nghiệp để chào đón
năm mới với nhiều may mắn, hạnh phúc và thành
công.

Bữa tối đêm giao thừa
Tại Nhà hàng chính | Vui lòng đặt chỗ trước
31/01 từ 19h00 đến 22h30

Thưởng thức hương vị ẩm thực Việt Nam và châu Á
được biến tấu độc đáo và hấp dẫn bởi bếp trưởng
của Amanoi, trong không gian nhạc sống với các
âm điệu thân quen mùa lễ hội. Ngoài thực đơn Tết
đặc biệt, quý khách cũng có thể lựa chọn món ăn
từ thực đơn gọi món a la carte.

VND 2,200,000++/người lớn
VND 1,100,000++/trẻ em (6-12 tuổi)
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KHAI VỊ

Súp hải sản kiểu Quảng Đông

MÓN CHÍNH

Gỏi bào ngư sốt chanh dây

Cá hồng đen chiên sốt chua ngọt

Cua rang muối tiêu

Cà ri xanh tôm kiểu Thái

Cải thìa xào cồi sò điệp

TRÁNG MIỆNG

Bánh mousse kẹo dẻo, socola giòn

BỮA TỐI ĐÊM GIAO THỪA
31/01/2022



A m a n o i T e t  2 0 2 2



A m a n o i T e t  2 0 2 2

Viết và tặng chữ thư pháp
Tại nhà hàng chính | Miễn phí
01/02 từ 15h30 đến 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. Quý khách có thể vừa
ngắm thầy đồ viết chữ và vừa thưởng thức hương
vị các món ăn Tết tại nhà hàng.

Lớp học Tennis cho trẻ em
Tại sân Tennis | Miễn phí
01/02 từ 16h00 đến 18h00

Phù hợp với trẻ em từ 7 tuổi trở lên, tham gia hoạt
động Tennis vui nhộn cùng gia đình Amanoi cùng
khám phá khả năng phản xạ và thich ứng của trẻ.

Siêu Ưu đãi ngày đầu năm
Tại nhà hàng chính
01/02 từ 17h30 đến 19h00

Trong ngày đặc biệt đầu năm này, Amanoi gửi
tặng cho khách 2 phần ăn canapés cho mỗi
chai rượu được đặt.

Các Hoạt Động Đặc Sắc

Lễ chùa đầu năm
Tại làng Vĩnh Hy
01/02 từ 10h00 đến 11h00

Ngày đầu năm là thời điểm đi lễ chùa để cầu may
mắn, hạnh phúc và sung túc cho gia đình và bản
thân. Cùng Amanoi tham gia lễ cầu an với các nhà
sư địa phương tại ngôi làng Vĩnh Hy ngay bên cạnh
khu nghỉ dưỡng Amanoi.

Lớp học vẽ và trang trí cho trẻ em
Tại Tennis Pavilion | Miễn phí
01/02 từ 10h00 đến 12h00

Tham gia các hoạt động đa dạng và sáng tạo tại gia
đình Amanoi, các bé có thể thỏa sức thể hiện sự
khóe léo 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.

Tìm hiểu văn hóa Chăm
Tại Thư viện
01/02 từ 14h00 đến 15h00

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.
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Bữa tối mừng Năm mới
Tại nhà hàng chính | Vui lòng đặt chỗ trước
01/02 từ 19h00 đến 22h30

Thưởng thức không khí Tết ấm áp với các điêu múa đương đại mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam như
múa Âu Lạc, múa nón và múa quạt được trình diễn bởi các vũ công chuyên nghiệp.

Sau những điệu múa văn hóa, Quý khách bắt đâu buổi tối với hương vị ẩm thực Việt Nam trong không gian
nhạc sống của bộ đôi guitar mộc. Ngoài thực đơn Tết đặc biệt, quý khách cũng có thể lựa chọn món ăn từ
thực đơn gọi món a la carte.

VND 1,500,000++/người lớn
VND 750,000++/trẻ (6-12 tuổi)
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KHAI VỊ

Canh khổ qua nhồi thịt

MÓN CHÍNH

Nem cua bể

Tôm sú cháy tỏi

Chim cút quay me

Thịt kho trứng vịt

Bánh tét và dưa món

TRÁNG MIỆNG

Chè trân châu xoài

BUỔI TỐI MỪNG NĂM MỚI
01/02/2022
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Xem bói
Tại nhà hàng chính | Miễn phí
02/02 từ 15h00 đến 17h00

Khám phá những điều chưa biết về cuộc sống và
bản thân trong năm mới với buổi xem bói thú vị tại
quầy bar tại Amanoi.

Quần vợt và bóng đá bãi biển
Tại bãi biển
02/02 từ 16h00 đến 17h30

Trải nghiệm mới lạ với hoạt động quần vợt và bóng
đá trên bãi biển cùng gia đình Amanoi để khám
phá khả năng phản xạ và thich ứng của bản thân.

Lễ cầu an kiểu người Chăm
Tại sảnh chính
02/02 từ 17h30 đến 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 cúng sẽ biểu diễn hát với các nhạc cụ
truyền thống của người Chăm và khách có thể
tham gia hát cùng.

Các Hoạt Động Đặc Sắc

Trekking khám phá đỉnh Goga
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
02/02 từ 5h00 đến 7h00

Bắt đầu một ngày mới với cung đường lên đỉnh
Goga nơi mà quý khách có thể đắm mình trong
không khí trong lành của buổi sớm bình minh và
thường thức phong cảnh tuyệt vời bao quanh vịnh
Vĩnh Hy và khu nghỉ dưỡng.

Trò chơi Thủ lĩnh rừng xanh
Miễn phí
02/02 từ 10h00 đến 11h30

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 5 đến 11 tuổi.
Người lớn cũng có thể tham gia cùng các bé

Tìm hiểu Văn hóa Chăm
Tại Thư viện
02/02 từ 14h00 đến 15h00

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.
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Bữa tối buffet “Chợ Quê”
Tại nhà hàng Beach Club | Vui lòng đặt chỗ trước
02/02 từ 18h30 đến 22h30

Bữa tối buffet mang không khí làng quê Việt Nam với đủ các thức quà đặc sắc mang phong vị truyền
thống, được bày biện trên các gánh hàng, mẹt hàng cổ truyền. Thưởng thức bữa tối bên gia đình và người
thân trong không gian âm nhạc Việt Nam cùng với những màn ảo thuật đặc sắc cận cảnh tại bàn ăn.

VND 1,900,000++/người lớn
VND 950,000++/trẻ em (6-12 tuổi)
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KHAI VỊ

Gỏi khô bò đu đủ xanh

Gỏi tôm ngó sen

Gỏi cá cơm sữa với xoài xanh

Chả quế bò

Lá cải xanh cuốn bò

Gỏi cuốn tôm thịt

QUẦY THỨC ĂN NÓNG

QUẦY BÁNH XÈO - BÁNH CĂN

Bánh xèo & bánh căn hải sản, rau
củ, nước mắm chua ngọt

MÓN NƯỚC

Hủ tiếu Nam Vang, tôm, trứng cút,
rau cần tây, lá hẹ

QUẦY MÓN NÓNG

Ốc hương xào me

Cà ri gà

Bò hầm tiêu xanh

Rau củ xào dầu hào

Cơm lá dứa

Cơm gạo lức

QUẦY CÁC MÓN NƯỚNG

Chạo tôm nướng mía

Tôm sú nướng

Cá bóp ướp nghệ xiên que

Sườn heo Mỹ ướp ớt

Bò ướp mè xiên que

Cánh gà ướp sốt tương ngọt

Sò điệp nướng mỡ hành

Mực lá xiên que

Gà ướp chanh, mật ong xiên que

Đậu bắp ướp chao

Khoai lang

Bắp Mỹ

TRÁNG MIỆNG

Bánh khoai mì nướng

Bánh chuối hấp

Bánh da lợn

Bánh đậu xanh nướng

Rau cau dừa

Bánh cam

Chè thập cẩm

Trái cây

BỮA TỐI BUFFET “CHỢ QUÊ”
02/02/2022
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Nghệ thuật tạo hình với lá dừa cho trẻ em
Tại Tennis Pavilion | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ
trước
03/02 từ 14h00 đến 15h30

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.
Trẻ em từ 4 tuổi trở lên.

Xem bài Tarot
Tại Quầy Bar
03/02 từ 14h30 to 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 57k người
theo dõi và là đồng tác giả của dự án sách ‘Chúng
ta sống vì điều gì?’.

Các Hoạt Động Đặc Sắc

Trekking khám phá đỉnh Goga
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
03/02 từ 5h00 đến 7h00

Bắt đầu một ngày mới với cung đường lên đỉnh
Goga nơi mà quý khách có thể đắm mình trong
không khí trong lành của buổi sớm bình minh và
thường thức phong cảnh tuyệt vời bao quanh vịnh
Vĩnh Hy và khu nghỉ dưỡng.

Workshop Ảo thuật
Tại Quầy bar | Miễn phí
03/02 từ 10h00 đến 12h00

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.

Hoạt động thể thao dưới nước
Tại bãi biển | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
03/02 từ 10h00 đến 12h00

Các bé từ 5 đến 10 tuổi sẽ được tham gia hoạt
động thể thao dưới nước tại vịnh biển Vĩnh Hy với
sự hướng dẫn của nhân viên Amanoi. Mỗi hoạt
động 20 phút với tối đa 4 bé.
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Lớp học pha chế Cocktail
Tại Quầy bar | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
03/02 từ 17h00 đến 18h00

Học cách pha chế những ly cocktail hoàn hảo tại
Bar Amanoi với sự trợ giúp của những bartender
chuyên nghiệp của chúng tôi. Tối đa 10 người

Bữa tối với các món Steak và sườn
Tại nhà hàng chính | Vui lòng đặt chỗ trước
03/02 từ 18h00 đến 22h30

Cùng với những người thân yêu thưởng thức bữa
tối với các món Steak và sườn hảo hạng kết hợp
với các sản phẩm theo mùa được thu hoạch trực
tiếp từ các nông trại và món ăn này được chính tay
các đầu bếp Amanoi chế biến.

VND 4,000,000++/người lớn
VND 2,000,000++/trẻ em (6-12 tuổi)

Ngắm sao
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
03/02 từ 20h00 đến 22h00

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. Tối đa 10 người.
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KHAI VỊ

Cá ngừ vây xanh tartare

Sà lách kiểu Beverly Hills

MÓN CHÍNH

Thăn lưng bò Angus đen nướng

Thăn nội bò Wagyu Sanchoku

Sườn heo xông khói Hickory

Sườn cừu tẩm rau mùi

MÓN ĂN KÈM

Khoai tây đút lò

Nấm xào thập cẩm

CÁC LOẠI NƯỚC SỐT

Sốt tiêu xanh

Sốt bơ trứng ngải dấm

Sốt rau mùi kiểu Nam Mỹ

TRÁNG MIỆNG

Bánh pudding chà là, kem vanilla

BỮA TỐI VỚI CÁC MÓN STEAK VÀ SƯỜN
03/02/2022
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Xem bài Tarot
Tại Quầy Bar
04/02 từ 14h30 to 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 57k người
theo dõi và là đồng tác giả của dự án sách ‘Chúng
ta sống vì điều gì?’.

Tiệc tối BBQ
Tại nhà hàng Beach Club | Vui lòng đặt chỗ trước
04/02 từ 18h00 đến 22h30

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.

VND 3,000,000++/ người lớn
VND 1,500,000++/trẻ em (6-12 tuổi)

Ngắm sao
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
04/02 từ 20h00 đến 22h00

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. Tối đa 10 người.

Các Hoạt Động Đặc Sắc

Trekking khám phá đỉnh Goga
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
04/02 từ 5h00 đến 7h00

Bắt đầu một ngày mới với cung đường lên đỉnh
Goga nơi mà quý khách có thể đắm mình trong
không khí trong lành của buổi sớm bình minh và
thường thức phong cảnh tuyệt vời bao quanh vịnh
Vĩnh Hy và khu nghỉ dưỡng.

Lớp học làm Sushi cho trẻ em
Tại Rock Studio | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
04/02 từ 12h00 đến 13h00

Các bé sẽ được 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. Phù hợp cho trẻ
em từ 6 tuổi trở lên. Tối đa 10 bé.

Lớp học vẽ theo nhóm
Tại Buddha Rock R2 |Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ
trước
04/02 từ 14h00 đến 15h30

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. Tối đa 8
người.
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KHAI VỊ

Măng tây hữu cơ cuộn thịt nguội khô Ý

Tôm cocktail

Xà lách Hy Lạp

CÁC MÓN NƯỚNG

Hàu nướng mỡ hành

Tôm sú ướp tỏi ớt nướng

Sườn heo ướp kiểu Texas nướng

Nửa con tôm hùm nướng bơ tỏi

Thăn nội bò Wagyu nướng

Khoai tây đút lò

Rau củ nướng

CÁC LOẠI SỐT

Sốt tiêu

Sốt rau mùi

Sốt thịt nướng

Sốt ớt xiêm xanh

TRÁNG MIỆNG

Bánh phô mai chanh dây

TIỆC TỐI BBQ
04/02/2022
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Bữa tối kiểu Nhật
Tại nhà hàng chính | Vui lòng đặt chỗ trước
05/02 từ 18h00 đến 22h00

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. Thực
đơn gọi món a la carte cũng được phục vụ kèm
thực đơn món Nhật.

VND 3,000,000++/người lớn
VND 1,500,000++/trẻ em (6-12 tuổi)

Ngắm sao
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
05/02 từ 20h00 đến 22h00

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. Tối đa 10 người.

Các Hoạt Động Đặc Sắc

Trekking khám phá đỉnh Goga
Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
05/02 từ 5h00 đến 7h00

Bắt đầu một ngày mới với cung đường lên đỉnh
Goga nơi mà quý khách có thể đắm mình trong
không khí trong lành của buổi sớm bình minh và
thường thức phong cảnh tuyệt vời bao quanh vịnh
Vĩnh Hy và khu nghỉ dưỡng.

Bắn cung
Tại bãi biển | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
05/02 từ 9h30 đến 11h30

Là một hoạt động thú vị dành cho người mới bắt
đầu. Quý khách sẽ được hướng dẫn cách sử dụng
cung tên và ngắm bắn chính xác.
Phù hợp với trẻ em từ 13 tuổi trở lên.

Chơi quần vợt
Tại sân Tennis | Miễn phí | Vui lòng đặt chỗ trước
05/02 từ 15h00 đến 17h00

Hãy vận động và làm mới tinh thần với hoạt động
thể chất ngoài trời tại sân tennis. Chúng tôi luôn có
người chơi sẵn sàng phục vụ quý khách có nhu cầu
chơi quần vợt. Tối đa 8 người chơi.
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KHAI VỊ

Cá hồi áp chảo, sốt ponzu xông khói, rong biển, trứng cá

chuồn

SASHIMI

Cá ngừ vây xanh, cá cam Nhật, bào ngư xanh Úc

CƠM SUSHI

3 loại sushi đặc biệt

MÓN CHÍNH

Thăn bò Waguy áp chảo, xốt teriyaki

TRÁNG MIỆNG

Bánh kem trà xanh, kem dừa oreo

BỮA TỐI KIỂU NHẬT
05/02/2022
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Amanoi
Vinh Hy village, Vinh Hai commune, Ninh Hai district, 

Ninh Thuan province, Vietnam
amanoi@aman.com 
+84 259 3770 777

aman.com


