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KHÁM PHÁ AMANOI

KHÁM PHÁ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

Tìm hiểu văn hóa Chăm
Thăm làng chài Vĩnh Hy
Đạp xe quanh làng Thái An
Tour khám phá Nha Trang trong ngày

THỂ THAO BÃI BIỂN
Thuyền buồm Hobie Cat
Chèo kayak
Lặn ngắm san hô
Đi tàu dạo biển
Trượt nước
Chèo thuyền đứng SUP
Lướt sóng
Đạp xe dưới biển

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO
Tập luyện Pilates
Chạy bộ
Tennis
Chơi Golf
Bi sắt

HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ EM

Tạo hình từ lá dừa
Lớp học nấu ăn
Tạo hình từ cát
Tennis
Bóng chuyền bãi biển

Câu cá
Thăm làng chài Vĩnh Hy
Lớp học thủ công
Các trò chơi board game
Xem phim
Các trò chơi trong rừng

Bữa tối bên hồ bơi Cliff Pool
Tiệc nướng BBQ bãi biển
Bữa tối tại phòng riêng
Bữa tối lãng mạn bên hồ
Bữa tối tại nhà bà Chín
Trải nghiệm Chăm huyền bí
Trải nghiệm ẩm thực tại Rock Studio
Ngắm hoàng hôn tại Twilight Cliff Lounge
Ẩm thực đường phố Phan Rang
Bữa trưa picnic tại bãi Suối Sau
Bữa trưa picnic tại bãi Ông Hào
Trà chiều
Bữa sáng đặc biệt với champagne

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Lớp luyện tập sức khỏe buổi sáng
Trải nghiệm spa nửa ngày

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

THIÊN NHIÊN QUANH AMANOI

Khám phá đỉnh Goga
Khám phá cung đường của loài cầy hương
Khám phá bãi Ông Hào
Khám phá Bãi Đá
Chinh phục Bãi Đá và Bãi Thịt
Hành trình khám phá làng Cầu Gãy
Chinh phục thác Ba Tầng
Hồ Treo - Đá Vách

CÁC TOUR ĐI BỘ LEO NÚI

KHÁM PHÁ AMANOI

TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT

HOẠT ĐỘNG BUỔI TỐI
Đêm ngàn sao
Ngắm sao



AMANOI
TOP 10 TRẢI NGHIỆM ĐÁNG THỬ

- Bữa tối bên hồ bơi Cliff Pool

- Bữa tối tại nhà bà Chín

- Ẩm thực đường phố Phan Rang

- Bữa sáng đặc biệt với champagne

- Bữa trưa picnic tại Suối Sau

- Trải nghiệm Chăm huyền bí

- Khám phá đỉnh Goga

- Khám phá Bãi Đá và Bãi Thịt

- Trải nghiệm spa nửa ngày

- Đạp xe quanh làng Thái An



 TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT

KHÁM PHÁ AMANOI

“Ngay giây phút đặt chân đến Amanoi, tôi cảm thấy nơi đây thật yên bình. Từ những buổi sớm  bình 
minh cho đến những giây phút cuối ngày, có một điều gì đó thực sự đặc biệt về thiên nhiên nơi đây. Tôi 
muốn những bức hình trong bộ sưu tập này sẽ ngay lập tức khiến người xem quay lại khoảng thời gian 
họ nghỉ dưỡng tại Amanoi và cảm thấy sự thanh bình và an nhiên”. Đây là những cảm nhận của nhiếp 
ảnh gia John Kincaid khi quyết định mở triển lãm đầu tiên tại Amanoi. Là ấn tượng đầu tiên và cũng là 
cảm nhận xuyên suốt kỳ nghỉ của mình tại Amanoi, ‘sự bình yên’ được John chọn làm chủ đề cho bộ sưu 
tập của mình. Tác phẩm yêu thích của anh, cùng tên với bộ sưu tập, là hình ảnh Yoga pavilion - một trong 
những địa điểm đặc trưng nhất của Amanoi. “Đó là một trong những hình ảnh khó chụp nhất.  Những 
đám mây xuất hiện vừa đủ để kết nối với bầu trời đầy sao”._ John tâm sự. 

Tất cả các bản in trong bộ sưu tập này là phiên bản giới hạn. 
Triển lãm được trưng bày trong thư viện Amanoi.

Đôi nét về nhiếp ảnh gia:

John Kincaid là một nhiếp ảnh gia mỹ thuật chuyên về phong cảnh và ảnh dưới nước. Kincaid Gallery là 
phòng trưng bày của John tại các khu nghỉ dưỡng trên thế giới, mỗi phòng trưng bày các bản in được 
chụp phong cảnh địa phương. Ý tưởng về phòng tranh rất đơn giản: ghi lại những khoảnh khắc hạnh 
phúc nhất, thú vị nhất trong cuộc sống của một người và ghi lại nó mãi mãi. Các bức ảnh là cách lưu giữ 
những giây phút đặc biệt đó. 

TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT

 TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT
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HOẠT ĐỘNG BUỔI TỐI

KHÁM PHÁ AMANOI

TRẢI NGHIỆM NGẮM SAO

Nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Núi 
Chúa, Amanoi may mắn được tận hưởng bầu 
trời đêm và không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm 
ánh sáng. Có lẽ dưới bầu trời Amanoi, bạn có 
thể thực sự hiểu những gì Van Gogh muốn gửi 
gắm trong tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của 
mình. Trải nghiệm hành trình xuyên vũ trụ để 
thăm các hệ sao, cụm sao, tinh vân và các thiên 
hà trên bầu trời đêm. Khám phá vành đai sao 
Thổ tráng lệ và ngắm nhìn các vệ tinh của Sao 
Mộc xoay xung quanh hành tinh lớn nhất trong 
hệ mặt trời này. Nếu đây là lần đầu tiên bạn trải 
nghiệm hoạt động này, nhân viên của Amanoi 
sẽ sẵn lòng hướng dẫn bạn cách sử dụng kính 
viễn vọng để quan sát bầu trời và tìm ngôi sao 
yêu thích của bạn. 
Khoảng 2 giờ, được khuyến nghị từ 8 đến 10 giờ 
tối. Phụ thuộc điều kiện thời tiết. 900.000VNĐ/ 
người bao gồm đồ ăn nhẹ canapes. 450.000 
đồng / trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Miễn phí cho 
trẻ em dưới 6. Giá chưa bao gồm 16,6% và phí 
dịch vụ.

ĐÊM NGÀN SAO
Bên hồ bơi vô cực Cliff Pool, buổi tối xem phim ngoài trời đầy thú vị và lãng mạn thực sự là một trải nghiệm đáng 
nhớ. Còn gì thú vị hơn thưởng thức bộ phim ưa thích của bạn trong không gian thiên nhiên thanh bình, tĩnh 
lặng, với chút gió biển se lạnh, mặt nước khẽ gợn nhẹ nhìn ra đại dương kỳ vĩ như một tấm gương phản chiếu 
hoàn hảo của bầu trời đêm đầy sao. 

1.500.000VNĐ cho nhóm tối đa 6 người. Giá chưa bao gồm 16.6% thuế và phí dịch vụ
Đồ ăn và đồ uống được phục vụ theo yêu cầu. Dịch vụ phụ thuộc điều kiện thời tiết.
Vui lòng gọi số 1 để biết thêm thông tin chi tiết và báo giá cho nhóm trên 6 người.
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HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TRẢI NGHIỆM SPA NỬA NGÀY

Tận hưởng trải nghiệm spa toàn diện trong 
chương trình đặc biệt của Amanoi. Bao gồm 
các lớp vận động và các liệu pháp spa phục 

hồi, Chương trình spa nửa ngày của Amanoi tối ưu 
hóa thời gian của quý khách mà vẫn đem lại hiệu 
quả chăm sóc sức khỏe như mong muốn.

• 90 phú lớp vận động (Lựa chọn bao gồm: Yoga, 
Pilates, Thái cực quyền hay tập thể hình)

• 30 phút xông hơi và jacuzzi
• Liệu pháp chăm sóc bàn chân
• 90 phút trị liệu spa 
• Bữa trưa tại spa hoặc nhà hàng chính

Một người 7.750.000VNĐ
Hai người 13.000.000VNĐ
Để biết thông tin chi tiết về các chương trình trị 
liệu và chăm sóc sức khỏe khác, vui long tham khảo 
cuốn Spa Menu.

Thư giãn cơ thể và tâm trí đẻ bắt đầu một ngày 
mới sảng khoái và tràn đầy năng lượng mỗi 
ngày với lớp Wellness tại Amanoi Spa. Trong 

một tiếng đồng hồ, các chuyên gia sẽ hướng dẫn 
bạn  tập luyện những bài tập từ nhẹ nhàng như các 
phương pháp Yoga (Yin, Ashtanga hay Hatha), thiền 
định, Thái Cực Quyền hay Khí Công; cho tới những bài 
tập đốt năng lượng và tăng nhịp tim như Pilates và 
tập thể hình. Mỗi tuần, các lớp được thay đổi thứ tự 
để đảm bảo sự hấp dẫn và luyện tập toàn diện cả thể 
chất và tinh thần. 
Miễn phí
8.00 sáng hàng ngày tại Amanoi Spa
Vui lòng xem thêm chi tiết về các lớp học trong Lịch 
tập đặt trong phòng của quý khách.

LỚP LUYỆN TẬP SỨC KHỎE 
BUỔI SÁNG
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HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE



CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

Thưởng thức ẩm thực độc đáo và bữa tối riêng tư trong không 
gian thiên nhiên lãng mạn và độc đáo.

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

KHÁM PHÁ AMANOI

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

3.500.000VNĐ/ người. 2.500.000VNĐ/
người từ khách thứ 6 trở đi.  Giá chưa 
bao gồm 16.6% thuế & phí dịch vụ.

TIỆC NƯỚNG BBQ BÃI BIỂN
Thưởng thức bữa tối nến lãng mạn cho hai người hoặc gia đình và nhóm bạn thân thiết trong không gian riêng 
trên bãi biển tuyệt đẹp của Amanoi nhìn ra vịnh Vĩnh Hy. Quý khách có thể lựa chọn thực đơn ưa thích của mình 
và các yêu cầu đặc biệt cho bữa tối của mình.

3.500.000VNĐ/ người. 2.500.000VNĐ/người từ khách thứ 6 trở đi.  Giá chưa bao gồm 16.6% thuế & phí dịch vụ.

BỮA TỐI BÊN HỒ BƠI 
CLIFF POOL
Khi hoàng hôn buông xuống và không 
gian được thắp sáng lên bởi ánh sao trời 
cũng như ánh nến lung linh, bữa tối tại 
Cliff Pool mang tới một trải nghiệm khó 
quên vvới thực đơn đa dạng, phong 
phú và view nhìn ra vịnh Vĩnh Hy kỳ vĩ 
và độc nhất vô nhị. Quý khách có thể 
lựa chọn thực đơn đặc biệt riêng cũng 
như các yêu cầu khác. 

KHÁM PHÁ AMANOI



CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

Dùng bữa tại nhà bà Chín tại ngôi làng Thái An 
xinh đẹp là một trải nghiệm đích thực về cuộc 
sống gia đình Việt Nam. Ngôi nhà truyền thống 

thú vị này chỉ cách Amanoi 10 phút và mang đến 
không gian chan hòa và ấm cúng cho bữa tối kiểu Việt 
Nam.

Thái An là một ngôi làng trồng nho nơi gia đình bà 
Chín sinh sống, làm nông và trồng nho. Nho chủ yếu 
được trồng làm hoa quả trong khi một phần nhỏ là để 
làm rượu cho tiêu dùng địa phương. Thông tin chi tiết 
về lịch sử hấp dẫn của ngôi làng này và ngôi nhà của 
bà Chín sẽ được chuẩn bị sẵn trong bữa tối của quý 
khách.

Bà Chín là một cư dân của làng cùng đại gia đình bao 
gồm con trai út, con dâu và các cháu. Theo tập tục của 
nhà nông, gia đình thường dậy rất sớm vào buổi sáng 
và vì vậy,  chúng tôi yêu cầu khách đặt bữa tối sớm tại 
nhà bà Chín để có thể kết thúc trải nghiệm muộn nhất 
là lúc 10 giờ tối. 

Tối đa 10 khách.
Vui lòng đặt trước ít nhất 24 giờ
3.700.000VNĐ/khách. 2.000.000VNĐ/khách từ người 
thứ ba trở đi. Giá trên chưa bao gồm 16,6% thuế và 
phí dịch vụ.

BỮA TỐI TẠI NHÀ BÀ CHÍN

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

BỮA TỐI TẠI PHÒNG RIÊNG
Thưởng thức một bữa tối riêng tư và lãng mạn ngay 
tại phòng quý khách đang ở cũng là một lựa chọn 
thú vị và riêng tư. Nhân viên sẽ chuẩn bị đồ ăn và 
phục vụ riêng quý khách để đảm bảo sự riêng tư và 
mọi yêu cầu được đáp ứng. 3.000.000VNĐ/ người. 
2.000.000VNĐ/người từ khách thứ 6 trở đi. Giá chưa 
bao gồm 16.6% thuế & phí dịch vụ.

TIỆC TỐI LÃNG MẠN BÊN HỒ
Lối đi riêng được thắp sáng bởi ánh nến lung linh sẽ 
dẫn quý khách tới thưởng thức một bữa tối lãng mạn 
và độc đáo ngay trên mặt nước với không gian riêng 
tư tuyệt đối. Tối đa cho 10 người lớn. 3.500.000VNĐ/ 
người. 2.500.000VNĐ/người từ khách thứ 6 trở đi.  Giá 
chưa bao gồm 16.6% thuế & phí dịch vụ.
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CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC
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TRẢI NGHIỆM CHĂM HUYỀN BÍ

Một trải nghiệm độc nhất vô nhị tại địa điểm bí mật của Amanoi

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

KHÁM PHÁ AMANOI

Trải nghiệm ẩm thực và văn hóa người 
Chăm độc đáo bắt đầu khi hoàng hôn 
buông xuống sẽ đưa quý khách tới địa 

điểm bí mật của bữa tối ngay giữa không 
gian thiên nhiên hoang sơ và thanh bình. 

Người Chăm từ lâu đã được biết tới với nền 
ẩm thực đặc sắc, vì vậy, trải nghiệm Chăm 
sẽ mang tới cho quý khách nhứng hương vị 
Chăm đích thực và đặc biệt nhất. Trong khi 
thưởng thức bữa tối, hãy để các giác quan 
cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, lắng nghe 
âm thanh của núi rừng, cảm nhận hơi thở của 
biển cả và ngắm nhìn  vẻ đẹp của bầu trời 
đêm đầy sao. 

Trong văn hóa Chăm, thầy cúng được coi là 
một trong những nhân vật quan trọng, là 
người chủ trì các buổi lễ tế đặc biệt của người 
Chăm. Số lượng thầy cúng của mỗi cộng 
đồng Chăm rất hạn chế do yêu cầu cao về 
kỹ năng và kinh nghiệm.  Trong trải nghiệm 
Chăm kỳ bí này, quý khách sẽ có cơ hội được 
gặp mặt một thầy cúng người Chăm của 
địa phương trong buổi lễ cầu an ngay trong 
không gian của Amanoi. 

Quý khách nên bắt đầu trải nghiệm từ 
khoảng 18.00 để thưởng thức khung cảnh 
thiên nhiên trước khi trời tối.
Tối đa 6 người lớn.  Vui lòng đặt trước 24 giờ.
3.900.000 VNĐ/người. 2.000.000 VNĐ/người 
từ khách thứ 3 trở đi. Giá chưa bao gồm 
16.6% thuế và phí dịch vụ.



TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC TẠI ROCK STUDIO

Nằm gần hồ bơi Cliff Pool, Rock Studio tại Amanoi là một địa điểm ẩn trong những ngon đồi của vườn 
quốc gia với khung cảnh ngoạn mục. Được bao phủ bởi những khung cửa kính ở cả 4 phía, studio như 

một bức tranh chân thực của cảnh quan nơi đây và tận hưởng ánh sáng hoàn toàn tự nhiên. Rễ cây cổ thụ và 
những bụi cây leo trên những tảng đá gồ ghề tạo nên không gian độc đáo. Khu vực ngoài trời mở ra khung 
cảnh tráng lệ của vịnh Vĩnh Hy ẩn hiện giữa những khối đá tảng granit hùng vĩ. Rock Studio là một địa điểm 
ấn tượng để khám phá những trải nghiệm ẩm thực tại Amanoi, bao gồm lớp học nấu ăn Việt Nam, Chef’s 
Table và tổ chức các buổi lễ kỷ niệm và sự kiện riêng.Để đặt chỗ và biết thêm thông tin, vui lòng quay số 1 
để liên hệ với nhân viên.

CHEF’S TABLE

Tham gia bữa tối theo chủ đề được phục vụ trực tiếp 
bởi bếp trưởng của Amanoi. Trong khung cảnh ấm 

cúng và thanh lịch, thưởng thức hương vị ẩm thực kết 
hợp với đồ uống hảo hạng và chiêm ngưỡng  kỹ thuật 
nấu nướng của bếp trưởng. Bữa tối đặc biệt có sự tham 
gia của các vị khách khác trong khu nghỉ dưỡng, vì vậy 
đây là cơ hội tuyệt vời để trò chuyện và kết bạn mới.

Mỗi thứ ba và thứ bảy. Bắt đầu từ 18h30.
Tối đa 10 người và tùy thuộc tình trạng đặt chỗ.
Quý khách vui lòng đặt chỗ trước ít nhất 2 giờ. 

ĐẶT BỮA TỐI VÀ TIỆC RIÊNG

Rock Studio là địa điểm lý tưởng cho những bữa tiệc 
riêng cũng như những sự kiện đặc biệt với gia đình và 

bạn bè. Rock Studio mang đến sự riêng tư tối đa và khung 
cảnh ấn tượng của đại dương từ trên cao. Bộ phận ẩm thực 
của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách với các tùy chọn thực 
đơn và các yêu cầu đặc biệt.

Vui lòng đặt trước ít nhất 24 giờ.
Tối đa cho nhóm 10 người.
3.500.000VNĐ/khách. 2.500.000VNĐ/khách từ người thứ 
sáu trở đi. Giá chưa bao gồm 16,6% thuế và phí dịch vụ.

Mỗi ngày, bộ phận Ẩm thực của Amanoi 
mong muốn được giới thiệu văn hóa 

ẩm thực Việt Nam tới quý khách để khám 
phá và trải nghiệm. Lớp học nấu ăn thân 
thiện sự hướng dẫn tận tình và chu đáo 
cách chuẩn bị các món ăn nổi tiếng của 
Việt Nam, như món  phở bò nổi tiếng của 
Việt Nam cũng như các món gỏi cuốn hấp 
dẫn. Quý khách cũng có thể học cách thực 
hiện món gỏi cuốn tôm thịt một cách điêu 
luyện. Nếu quý khách muốn trải nghiệm 
lớp học nấu ăn riêng, vui lòng lựa chọn ba 
món trong danh sách của chúng tôi để học 
cách nấu ăn. Sau buổi học, hãy tự thưởng 
cho mình hương vị hấp dẫn của các món 
ăn bạn vừa chế biến.

Tối đa 6 người và tùy vào tình trạng đặt 
chỗ. 
3.500.000VNĐ?/khách và chưa bao gồm 
16,6% thuế và phí dịch vụ. Vui lòng đặt 
trước ít nhất 3 giờ.

Trẻ em thích khám phá những điều mới lạ đặc biệt là khi liên 
quan đến sở thích của các bé như bánh quy, bánh cupcake và 

pizza. Tại Amanoi, các bé sẽ được tham gia lớp học nấu ăn với công 
thức các món khác nhau mỗi ngày. Sau buổi học, các bé có thể 
mang thành phẩm tự làm trong một chiếc hộp xinh xắn của chính 
mình để chia sẻ với gia đình.

Phù hợp cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Vui lòng đặt trước ít nhất 3 giờ.
700.000VNĐ/người và chưa bao gồm 16,6% thuế và phí dịch vụ.

LỚP HỌC NẤU MÓN ĂN VIỆT NAM

LỚP HỌC NẤU ĂN CHO TRẺ EM
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NGẮM HOÀNG HÔN TẠI TWILIGHT CLIFF LOUNGE

Hoàng hôn là minh chứng cho thấy mặc cho mọi vấn đề xảy ra thì mỗi ngày đều có thể kết thúc tốt đẹp. 
Tại vịnh Vĩnh Hy, mỗi ngày mặt trời mọc lên từ phía đại dương và lặn xuống sau những mái nhà của 
Amanoi. Vì vậy, địa điểm lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn không phải trên đất liền mà nằm giữa biển, 

tựa lưng vào những vách đá hùng vĩ. Đó chính là nơi tọa lạc của Twilight Cliff Lounge.
Twilight Cliff Lounge tọa trên làn nước ngọc lục bảo lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời; nhìn về bên phải là 
những khối đá granit khổng lồ được tự nhiên tạo hình trở nên độc đáo và kỳ thú và phía bên trái ẩn dưới vách 
đá là một thế giới bé nhỏ với những sinh vật biển xinh đẹp. Giữa đại dương mênh mông và tráng lệ, bạn có 
cảm nhận được nhịp điệu của thiên nhiên? Trong khi tâm trí còn đang thẩn thơ, thì hiện ra trước mắt là khung 
cảnh rực rỡ của hoàng hôn. 
Tối đa 4 khách mỗi chuyến.
6.000.000 đồng mỗi chuyến bao gồm rượu sâm banh và canapé. Thêm 3.000.000 đồng cho trải nghiệm du 
ngoạn bằng thuyền dọc bờ biển. Giá chưa bao gồm 16,6% thuế và phí dịch vụ.

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC
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ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ PHAN RANG

Xuyên suốt khu vực Đông Nam Á, những hương vị ngon và độc đáo nhất được 
khám phá trên những con phố tấp nập và hàng quán vỉa hè. Thành phố 

Phan Rang, Ninh Thuận cũng không phải là một ngoại lệ.

CÁC TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC

KHÁM PHÁ AMANOI

Khoảng 45 phút về phía nam của Amanoi, con 
đường tới thành phố Phan Rang sẽ đưa quý 
khách khám phá một bên là đường bờ biển 

hoang sơ tuyệt đẹp, một bên là những dãy núi 
hùng vĩ, đi qua những vườn nho Ninh Thuận trĩu 
quả, cánh đồng muối, ruộng hành, tỏi và rau thơm

và những ngôi nhà nhỏ của người dân địa phương. 

Hành trình ẩm thực sẽ bắt đầu từ chiều muộn tại khu chợ 
trung tâm Phan Rang sầm uất và ghé thăm Chùa Ông. Sau 
đó, quý khách sẽ được khám phá những món ăn đường phố 
nổi tiếng của vùng đất nơi đây như bánh xèo, bánh căn, bún 
thịt nướng, bánh bèo, mì Quảng, mì hoành thánh, chè trái 
cây, xoài lắc, nước mía,... trong không gian nhộn nhịp khi 
thành phố lên đèn.

Mỗi vùng miền có hương vị ẩm thực riêng, vì vậy, món bánh 
xèo hay bánh căn tại Phan Rang có cách chế biến và mùi vị 
riêng, khác biệt so với Sài Gòn hay các vùng khác.

Trải nghiệm ẩm thực có thể được thay đổi theo yêu cầu của 
quý khách, bao gồm cả các món ăn chay.

4.000.000VNĐ/ 1-2 người đã bao gồm chi phí ăn uống và 
chưa bao gồm 16.6% thuế và phí dịch vụ.
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Hành trình bắt đầu với 45 phút đi bộ đường rừng 
nằm ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng 
qua lối đi bí mật. Băng qua khu đường rừng 

hoang sơ, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những 
phiến đá tảng tự nhiên bên bờ vịnh kỳ vĩ tạo nên khung 
cảnh thực sự độc đáo và đáng nhớ. 

Dọc theo con đường xuống bãi biển, quý khách sẽ thấy 
khu vực picnic được chuẩn bị sẵn với các món ăn picnic 
và đồ uống dành cho quý khách.

Sau hành trình đi bộ, trang thiết bị lặn có ống thở được 
chuẩn bị sẵn sẽ giúp quý khách thả mình trong làn 
nước biển mát lạnh để khám phá những rặng san hô tự 
nhiên tuyệt đẹp tại đây.

Bữa trữa picnic tại bãi Ông Hào sẽ kết thúc với tàu cao 
tốc của Amanoi đưa quý khách chiêm ngưỡng những 
vách đá kỳ vĩ bao bọc bờ biển xanh thẳm của Vĩnh Hy 
trước khi trở về bãi biển Beach Club. 

Toàn bộ hoạt động diễn ra trong nửa ngày để quý khách 
có đủ thời gian khám phá và thư giãn trong không gian 
riêng tư tại Bãi Hào.

Tùy thuộc điều kiện thời tiết. 5.500.000VNĐ/ 1-2 người, 
1.500.000VNĐ/người từ khách thứ 3 trờ lên. Giá trên 
chưa bao gồm 16.6% thuế và phí dịch vụ.

BỮA TRƯA PICNIC TẠI BÃI ÔNG HÀO
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Chỉ cách Amanoi 10 phút dọc theo 
đường bờ biển tuyệt đẹp, quý khách 
sẽ đặt chân tới bãi biển thiên đường 

này. Tại đây, quý khách sẽ được thỏa sức 
bơi lội trong làn nước trong vắt, lặn ngắm 
san hô và thưởng thực bữa trưa picnic 
ngon miệng được nhân viên của chúng tôi 
chuẩn bị sẵn. 

Tùy thuộc điều kiện thời tiết, tháng 3 
đến tháng 10 là thời điểm thích hợp cho 
hoạt động này. 5.500.000VNĐ/ 1-2 người, 
1.500.000VNĐ/người từ khách thứ 3 trờ 
lên. Giá trên chưa bao gồm 16.6% thuế và 
phí dịch vụ.

BỮA TRƯA PICNIC TẠI BÃI SUỐI SAU
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BỮA SÁNG ĐẶC BIỆT VỚI CHAMPAGNE

Được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, bữa sáng là thời điểm lý tưởng và xứng đáng để bạn thưởng 
thức những hương vị tuyệt vời nhất. Bàn ăn thanh lịch và độc đáo trên cát bên bờ biển riêng của Amanoi là 
không gian hoàn hảo để đón ảnh nắng bình minh và thưởng thức ly rượu champagne hảo hạng như một 

cách để chào đón một ngày mới bắt đầu. Hãy thưởng thức bữa sáng theo cách riêng của bạn. 

Tối đa 3 người và tùy thuộc điều kiện thời tiết.  2.600.000VNĐ/ người, đã bao gồm 1/2 chai rượu champagne cho 
2 người và chưa bao gồm 16.6% thuế và phí dịch vụ. 

TRÀ CHIỀU 

Mỗi buổi chiều tại khu nhà hàng trên sảnh chính Central Pavilion, quý khách sẽ được thưởng thức bữa trà chiều 

với hương vị các món bánh truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là món bánh căn. Bánh căn là đặc sản nổi tiếng 

của vùng đất Ninh Thuận, được chế biến bằng những niêu đất truyền thống giúp lưu giữ hương vị đặc trưng của 

bánh. Quý khách có thể trổ tài tự tay làm bánh căn và thưởng thức với trà và cà phê ngay tại nhà hàng.

Miễn phí. 
Phục vụ từ 15h30 đến 16h30 hàng ngày tại nhà hàng chính.
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Tỉnh Ninh Thuận là cái nôi của nền văn hóa Chăm, 
một nhóm sắc tộc chính tại Việt Nam. Tuy nhiên 
vẻ đẹp tự nhiên mới là điểm thu hút chính của 

vùng đất này, cả trên đất liền và vùng biển thuộc Biển 
Đông.  Amanoi giúp quý khách tiếp cận dễ dàng hơn với 
những cảnh đẹp nơi đây như những bãi biển ngoạn mục 
và những khu bảo tồn hoang sơ của vườn quốc gia địa 
phương.

VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA

Núi Chúa được công nhận là vườn quốc gia vào năm 
2003.  Tọa lạc trên một mũi đất rộng, đồi núi cao, gắn kết 
vùng biển của vịnh Cam Ranh và Phan Rang, Núi Chúa 
thuộc huyện Ninh Hải, vùng duyên hải Nam Trung Bộ 
Việt Nam. Với tổng diện tích hơn 29.000 ha, thêm vào đó 
là 7.300 ha của khu bảo tồn biển, công viên quốc gia Núi 
Chúa cung cấp nhiều hệ sinh thái khác nhau và đa dạng 
về động thực vật. Phần nội địa điển hình với rừng khô 

cận nhiệt đới, với những con suối uốn lượn theo các khe 
núi, rãnh đá và được bao quanh bởi cây cối xanh tươi.  
Khu vực này có ít nhất 664 loài thực vật và 72 loài động 
vật có vú, 181 loài chim và 353 loài san hô.

Năm 1994, Đại học lâm nghiệp Xuân Mai thực hiện một 
cuộc khảo sát về động vật của vườn quốc gia Núi Chúa. 
Một số lớn loài động vật có vú và chim trong danh sách 
được vảo vệ toàn cầu đã được ghi lại, trong đó loài phổ 
biến nhất được biết đến là Chà Vá đen tại Việt Nam.  
Động vật có vú khác bao gồm cả loại linh trưởng có nọc 
độc nổi tiếng; Gấu đen châu á; Gấu nhiệt đới, mang lớn 
có sừng, và gà lôi lớn.

Tuy nhiên, do khu vực này có dân số đông và mức độ 
săn bắn cao, dẫn đến tình trạng hiện tại của các loài này 
trong vườn quốc gia là không đảm bảo. 

THIÊN NHIÊN QUANH AMANOI
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Trong những năm gần đây, Núi Chúa đã là trọng tâm của 
một số cuộc khảo sát bởi chương trình WWF Đông Dương.  
Các cuộc điều tra chỉ ra rằng vườn quốc gia đóng vai trò 
quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trên đất 
liền, cũng như việc bảo tồn đa dạng sinh học biển, vì nhiều 
bãi biển dọc theo vườn quốc gia được sử dụng làm tổ cho 
một số lượng nhỏ rùa biển.  Ngoài ra, các rạn san hô gần bờ 
ở đây khá phong phú tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các 
rạn san hô ở Việt Nam.  

Amanoi có thể sắp xếp một chuyến dã ngoại bao gồm 
hướng dẫn, xe đưa đón và các dịch vụ cần thiết cho quý 
khách.

CÁC LOÀI CHIM Ở AMANOI

Amanoi là một thiên đường để ngắm các loài chim.  
Khu nghỉ dưỡng được thiết kế đặc biệt nhằm giảm 

thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên nhất có thể 
và là nơi trú ẩn an toàn cho vô số loài.  Với diện tích rộng 
lớn cùng với ba hệ sinh thái khác nhau, nơi đây tạo nên 
sự đa dạng và phong phú về nước ngọt, đại dương, rừng 
ven biển và vùng nội địa   Sau đây là ví dụ của một số 
loài chim thường thấy tại Amanoi.  Với quý khách có sự 
quan tâm đặc biệt, ống nhòm và một số cuốn sách về 
các loài chim có sẵn theo yêu cầu.  Xin vui lòng chia sẻ 
các hình ảnh với chúng tôi; chúng ta đều mong muốn 
xây dựng một cơ sở dữ liệu về các loài chim tại Amanoi.

Gà rừng đỏ

Được cho là có nguồn gốc từ Châu Á hơn 5000 năm trước 
đây, gà rừng đỏ là tổ tiên của giống gà hiện tại ở Việt Nam.  
Amanoi đã và đang cung cấp một môi trường sống hoàn 
hảo cho loài động vật nhút nhát này. Chúng ta ít có cơ hội 
nhìn thất chúng, trừ những tiếng động nhẹ bên bìa rừng 
hoặc có chăng cũng chỉ là những cái vỗ cánh cùng với một 

khoảng bay ngắn, vụn về.

Khướu mào trắng

Loài chim này sống thành bầy và tụ tập đông vui trong 
các bụi cây, hoạt động chính vào buổi sáng và chiều 
muộn.  Chúng chạy nhảy và ca hát nhộn nhịp.  Rất dễ 
dàng để nhận ra sự hiện diện của loài chim này với 
những âm thanh vui nhộn mà chúng tạo ra.  Chúng 
thường xuyên xuất hiện trong các bụi cây bên cạnh 
con đường xuống Beach Club cũng như đường tới sảnh 
chính.  Hãy dành một chút thời gian để dừng lại và 

ngắm nhìn các chú chim xinh xắn này.

KHÁM PHÁ AMANOI

Cò trắng

Cứ mỗi buổi chiều muộn, hàng ngàn chú cò tập trung lại bên 
hồ sen, một không gian yên bình với nguồn thức ăn phong phú 
như các loài côn trùng, ếch, giun đất và cá nhỏ. Những chiêc tổ 
được xây dựng bởi cả những chú cò bố và mẹ, chúng được đan 
từ những cành cây nhỏ, nằm chênh vênh trên một cành cây lớn 
hơn hoặc bụi rậm.  Những chiếc que gỗ nhỏ xíu được nhặt bởi 
các các chú cò trống, các cô thì có trách nhiệm xếp chúng lại với 
nhau. Việc lấy các que gỗ này là điều không tránh khỏi trong 
suốt quá trình xây tổ của các cặp đôi.

Đại bàng biển bụng trắng

Những loại chim ăn thịt cỡ lớn này thường săn mồi riêng lẻ và có thể được nhìn thấy vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối, chúng 
vượt qua vịnh biển, bay vòng vào đất liền, đôi khi sà xuống thấp hơn ở khu vực Beach Club, hoặc nằm trên tảng đá ở phía nam, 
cuối bãi biển.  
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CÁC TOUR ĐI BỘ LEO NÚI

KHÁM PHÁ AMANOI

CÁC TOUR ĐI BỘ LEO NÚI 

CÁC TOUR ĐI BỘ LEO NÚI

KHÁM PHÁ AMANOI

Một kỳ nghỉ hoàn hảo ở Amanoi không thể 
thiếu những trải nghiệm những trải nghiệm 
đi bộ leo núi ngay trong khuôn viên khu nghỉ 

dưỡng và vườn Quốc gia Núi Chúa.  Từ đi bộ khám 
phá cho các trẻ em xuống một bãi biển bí mật đến leo 
núi mạo hiểm với hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, 
Amanoi có nhiều lựa chọn phù hợp với từng khách.  
Để hạn chế sức nóng trong mùa hè, chúng tôi khuyên 
quý khách nên chọn thời điểm cho những chuyến đi 
này hoặc vào sáng sớm hoặc chiều muộn.  Quý khách 
nên chuẩn bị mũ, giày thể thao và kem chống nắng 
cho hành trình của mình.

Những chuyến đi bộ leo núi được phân chia theo các 
cấp độ khác nhau:

Cấp độ 1: Một chuyến đi nhẹ, không làm bạn mất 
nhiều sức lực.

Cấp độ 2: Một chuyến đi nhẹ nhưng cần nhiều sức lực 
hơn, có hướng dẫn viên và quý khách nên lựa chọn 
quần áo thích hợp cho hành trình leo núi.

Cấp độ 3: Một chuyến đi đòi hỏi khá nhiều sức lực và 
đòi hỏi thể lực khá tốt. Trang phục và giày phù hợp 
cùng với hướng dẫn viên là điều kiện bắt buộc.

Cấp độ 4: Một chuyến đi có chút thử thách đối với 
những người đã có kinh nghiệm, sức khỏe tốt và yêu 
thích thách thức.  Có thể bao gồm những đoạn leo 
núi cao nhưng hầu hết có thể kiểm soát được và vách 
không quá dốc.

Cấp độ 5: Chuyến đi dành cho những ai có thể chất tốt, 
cơ thể dẻo dai, và có thể là thách thức cho cả những 
người đã có kinh nghiệm. Hành trình chủ yếu leo núi 
đá hoặc địa hình hoang dã.
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Một hành trình đi bộ leo núi nhẹ nhàng sẽ đưa 
quý khách tới đỉnh Goga , nằm ngay trong khu-
ôn viên khu nghỉ dưỡng Amanoi. Đây là một 

trong những địa điểm được ưa thích nhất tại Amanoi, 
với tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Vĩnh Hy, những rặng núi 
ngút ngàn, thành phố Phan Rang xa xa, những làng chài 
nhỏ với tảu thuyền tấp nập, và đặc biệt là những mái nhà 
lấp ló của Amanoi ẩn mình trong không gian thiên nhiên 
hoang dã. 

Đây là hành trình lý tưởng để ngắm mặt trời mọc, dùng 
bữa sáng picnic và bao quát quang cảnh thiên nhiên 
nơi đây.

Khoảng 15 đến 20 phút mỗi chiều.
Cấp độ 2-3. Không khuyến khích cho trẻ em

840.000VNĐ/ 1-2 người. Bữa sáng picnic 1.500.000VNĐ/
người (Tối đa 5 người). Giá trên chưa bao gồm 16.6% 
thuế và phí dịch vụ.
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KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG CỦA 
LOÀI CẦY HƯƠNG

Lần theo dấu vết của loài cầy hương hoang dã và tham 
gia hành trình leo núi  thú vị ngay trong khuôn viên 
của Amanoi. Chuyến đi bắt đầu từ khu nghỉ dưỡng để 

đến với khu vực rừng rậm thuộc vườn quốc gia Núi Chúa và 
khám phá những thảm thực vật địa phương độc đáo và vẻ 
đẹp của thiên nhiên hoang sơ nơi đây. 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.

Tổng cộng khoảng 2 giờ. 
Cấp độ 3. Không phù hợp với trẻ em.
2.500.000VNĐ/ 1-2 khách và chưa bao gồm 16.6% thuế và 
phí dịch vụ
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KHÁM PHÁ BÃI ÔNG HÀO

Trải nghiệm bãi Ông Hào sẽ bắt đầu từ khuôn 
viên Amanoi qua lối đi bí mật dẫn vào 
dường rừng của vườn Quốc gia Núi Chúa. 

Quý khách sẽ đi bộ nhẹ nhàng trong khoảng 45 
phút trước khi tới đặt chân tới Bãi Hào. Quang cảnh 
nơi đây thực sự độc đáo với những phiến đá khổng 
lồ xếp chồng lên nhau tạo nên địa hình kỳ thú, bao 
bọc lấy bờ cát và đường bờ biển trải dài. Quý khách 
sẽ được thả mình trong làn nước trong vắt giữa 
thiên nhiên tuyệt đẹp.

Khoảng 45 phút một chiều. Cấp độ: 2  
VND 1,200,000/ 1-2 khách và chưa bao gồm 16.6% 
thuế và phí dịch vụ.
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KHÁM PHÁ BÃI ĐÁ
Khoảng 30 phút đi bộ nhẹ nhàng một chiều.
Cấp độ:  2
2.000.000VNĐ/ 1-2 khách và chưa bao gồm 16.6% thuế 
và phí dịch vụ.

CHINH PHỤC BÃI ĐÁ VÀ BÃI THỊT
Tổng cộng khoảng 2 tiếng cả hành trình.

Cấp độ: 4

Khoảng 20 phút lái xe từ Amanoi, quý khách sẽ đặt chân 

tới khu vực Bãi Đá và Bãi Thịt nổi tiếng của vườn Quốc gia 

Núi Chúa. Bãi Đá là khu vực với cảnh  

quan thực sự độc đáo của các phiến đá với hình dạng 

như hóa thạch động vật, khủng long ký thú mà chỉ 

nơi đây mới có. Quý khách sau đó sẽ tiếp tục leo theo 

vách núi để đi xuống khu bờ biển thuộc Bãi Thịt, một 

trong hai khu bảo tồn rùa biển tự nhiên của Việt Nam.

Hành trình bao gồm các điểm nghỉ chân để chụp 

hình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên.

2.500.000VNĐ/ 1-2 khách và chưa bao gồm 16.6% 

thuế và phí dịch vụ.



HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ LÀNG CẦU GÃY

Nếu bạn là người yêu thích văn hóa và đi bộ dã 
ngoại, hành trình khám phá đến làng Raglai 
là một lựa chọn hoàn hảo với trải nghiệm địa 

phương độc đáo và những con đường trekking thú vị chỉ 
cách Amanoi 5 phút đi xe. Trong chuyến tham quan này, 
bạn sẽ tạm gác lại cuộc sống hiện đại và bộn bề thương 
nhật để thư giãn và kết nối với thiên nhiên thông qua tất 
cả các giác quan và trải nghiệm cuộc sống địa phương 
nơi đây.

Chuyến tham quan bắt đầu vào buổi sáng với hành trình 
đi bộ đến ngôi làng nhỏ mang tên Cầu Gãy. Khác với tên 
gọi này, bạn sẽ tìm thấy một cây cầu dây xinh đẹp bắc 
qua suối như lời chào nồng nhiệt từ người dân nơi đây. 
Chỉ có 34 hộ gia đình và là một cộng đồng nhỏ nhưng 
người Raglai nơi đây vẫn luôn đề cao việc gìn giữ và bảo 
tồn văn hóa đặc sắc của dân tộc. Dọc theo ngôi làng, bạn 
sẽ tìm thấy những ngôi nhà truyền thống độc đáo làm 
từ bùn và rơm; một trường mẫu giáo nhỏ và tiểu học; trẻ 
em địa phương trên đường đến trường và cha mẹ các 
em thong dong ra đồng; những đàn lợn và đàn gà thì 
tự do rong chơi quanh làng. Tất cả vẽ nên một bức tranh 

làng quê yên bình Việt Nam đặc trưng. 
Cuộc hành trình qua làng và vào khu vực rừng, nơi bữa 
ăn nhẹ với trái cây và trà được gia đình địa phương chuẩn 
bị để tiếp sức cho bạn giữa hành trình. Đây cũng là thời 
gian để tận hưởng thiên nhiên và trò chuyện với người 
dân nơi đây.

Tiếp tục cuộc hành trình đi bộ dọc theo con suối Lồ Ô, 
nơi bạn sẽ chứng kiến một cảnh quan hoàn toàn mới 
và đẹp như tranh vẽ. Kết thúc hành trình là bữa ăn trưa 
dã ngoại hấp dẫn như phần thưởng cho hành trình hai 
tiếng giữa không gian núi rừng an nhiên và hùng vĩ. 

Khoảng 2 đến 4 giờ. Cấp độ 2. Thời gian bắt đầu từ 10h 
sáng.

Trải nghiệm nửa ngày bao gồm leo núi, bữa ăn nhẹ và 
bữa trưa picnic: 6.200.000 VNĐ/ 1-2 khách, không bao 
gồm đồ uống có cồn. Trải nghiệm 2 giờ không bao gồm 
bữa trưa picnic: 2.700.000 VNĐ/ 1-2 khách. Giá chưa bao 
gồm 16.6% thuế và phí dịch vụ.

Trải nghiệm văn hóa kết hợp trekking đặc sắc
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CHINH PHỤC THÁC BA TẦNG

Nằm gần làng Đá Hàn, thác Ba Tầng là điểm đến 
bí mật của khu vực nơi đây cách Amanoi chỉ 20 
phút lái xe từ Amanoi. Từ ngôi làng nhỏ băng qua 

suối mở ra khung cảnh đồng quê thanh bình với những 
cách đồng lúa xinh đẹp/ Trên đường đi, bạn có thể bắt 
gặp những người dân làng thân thiện đang trên đường 
đi làm hoặc trẻ em đi học. Người dân địa phương tại khu 
vực này là người dân tộc Raglai với khoảng 80 hộ gia 
đình. Họ sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp lúa nước 
làm thu nhập chính. Vì vậy, bất kể thời điểm nào trong 
năm thì nơi đây cũng đem lại cảnh sắc tuyệt đẹp với 
cánh đồng lúa non xanh rì hay vàng ruộm mùa lúa chín.

Sau khi đi bộ dọc theo làng Đá Hàn, bạn sẽ tiếp tục hành 
trình đi bộ kéo dài một giờ trong rừng trước khi đến địa 

điểm cuối cùng và được mong đợi nhất – thác Ba Tầng. 
Sau quãng đường dài, bạn xứng đáng được thư giãn và 
thưởng ngoạn thiên nhiên. Đừng quên mang theo đồ 
bơi để tận hưởng làn nước trong thanh khiết của dòng 
thác nơi đây. Trên hành trình trở về, bạn sẽ không muốn 
bỏ lỡ bữa sáng hay bữa trưa picnic độc đáo tọa lạc trên 
‘ngôi nhà cây’ giữa thiên nhiên hoang sơ và thanh bình.

Khoảng 4 giờ. Cấp độ 5.

1.900.000 VNĐ mỗi khách. Thêm 1.600.000 VNĐ cho bữa 
sáng picnic và 2.000.000 đồng cho bữa ăn trưa picnic 
cho mỗi khách. Giá trên chưa bao gồm 16.6% thuế và 
phí dịch vụ.
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HỒ TREO - ĐÁ VÁCH

Được đặt tên bởi các kiểm lâm viên địa phương, 

Hồ Treo nằm cách Amanoi 10 chỉ phút lái xe. 

Nằm trên sườn dốc cạnh làng chai Vĩnh Hy, 

bạn sẽ vượt qua cung đường đi bộ 25 phút qua khu 

vực rừng cây rậm rạp của Vườn quốc gia Núi Chúa để 

tới với hồ nước tự nhiên. 

Đá Vách là một trong những cung đường thử thách 

hơn, bắt đầu tại Hồ Treo và đi qua những cánh rừng và 

những mỏm đá tới điểm cuối cùng là vách núi chênh 

vênh. Khung cảnh ấn tượng nơi đây là phần thưởng 

xứng đáng cho công sức của bạn với bờ biển hoang sơ 

và tầm nhìn xa xa về khu nghỉ dưỡng Amanoi.

Vui lòng thận trọng với những cành cây khô và có gai 

dọc cung đường leo núi.

Khoảng 2 đến 3.5 giờ tùy thuộc vào thể lực.

Cấp độ 5.

1.400.000VNĐ/1-2 khách và chưa bao gồm 16,6% thuế 

và phí dịch vụ.
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Tỉnh Ninh Thuận là cái nôi của văn hóa Chăm. Trong 
nhiều thế kỷ, Biển Đông được các nhà hàng hải 
khắp Châu Á gọi là biển Champa, tên này được đặt 

theo một đế chế cai trị cả miền trung Việt Nam, từ biên 
giới phía bắc của tỉnh Quảng Bình hiện nay đến biên giới 
phía nam của tỉnh Bình Thuận.

Vào giữa thế kỷ XVI, song song sự hùng mạnh và mở 
rộng lãnh thổ của vương quốc Đại Việt - quốc hiệu đầu 
tiên của người Việt sau 1000 năm bị đô hộ bởi Trung 
Quốc, kéo dài qua 3 triều đại Lý, Trần, Lê - là sự suy yếu 
của vương quốc Champa ở phía Nam trong cuộc chiến 
với người Khmer ở Campuchia. Bối cảnh này buộc người 
Champa phải di cư sâu hơn về phía nam của vương quốc 
mình, nay là Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo ước tình 
hiện nay có khoảng 86,000 người Champa sống tại 2 tỉnh 
này, và Amanoi có 9 thành viên là người Champa.

Người Chăm được chia thành hai nhóm, nhóm Hồi giáo 
Bani và Chăm Hindu, còn được gọi là Balamon.  Hai nhóm 
này có những hình thức riêng về thờ cúng, Chăm Hindu 
chịu ảnh hưởng chính từ Ấn Độ và những nhà thương 
nhân hàng hải hồi giáo. Người Chăm cổ xưa được biết 
đến với các kỹ năng đi biển, những sáng tạo trong nông 
nghiệp và xây dựng đền thờ, công trình tôn giáo.

Một trong những di sản Champa đáng chú ý là những 
ngôi đền bằng gạch đỏ, hoặc các tháp Chăm, một số 
công trình lâu đời nhất được tìm thấy từ thế kỷ thứ 
bảy và thứ tám. 

Được xây dựng từ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14, Tháp 
Chăm Po Klong Garai, tọa lạc ngay ngoại ô trung tâm 
thành phố Phan Rang là một tổ hợp di sản vô cùng 
quý giá vẫn đang được bảo tồn và công nhận là một 
trong những tháp Chăm đẹp nhất tại Việt Nam.

Kế thừa nền văn hóa phong phú và đa dạng, các 
nhóm nhỏ hậu duệ Chăm vẫn tiếp tục những di sản 
văn hóa  Chăm Pa truyền thống như âm nhạc, khiêu 
vũ, dệt và đồ gốm.
Các điệu múa truyền thống bao gồm múa quạt, với 
hình ảnh cô gái trẻ uyển chuyển và dịu dàng như một 
bông hoa đang nở; múa trống, với trang phục trắng 
phủ tay; hoặc là điệu múa độc đáo với những chiếc 
bình gốm bởi những cô gái Chăm duyên dáng với 
bông hoa trên mái tóc.
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TÌM HIỂU VĂN HÓA CHĂM

KHÁM PHÁ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

KHÁM PHÁ AMANOI

Để tái hiện lại lịch sử và văn hóa lâu đời của Vương 
quốc Chăm-pa, Amanoi hân hạnh giới thiệu 
cô Đặng Nguyễn Lưu Kiều Tuyên sẽ đích thân 

hướng dẫn bạn trên hành trình khám phá nền văn hóa 
đặc sắc này. Là hậu duệ của người Chăm, Tuyên và gia 
đình là một trong những người luôn cố gắng gìn giữ 
những nét văn hóa và truyền thống của người Chăm.

Chuyến tham quan bắt đầu tại Phan Rang với Bảo tàng Chăm, 
nơi Tuyên sẽ giới thiệu với bạn về lịch sử, kiến trúc, nghề dệt 
may, trang phục và các nghi lễ đặc trưng của người Chăm.

Tiếp theo, Tuyên sẽ đưa bạn đi thăm khu cụm tháp nổi tiếng 
- Po Klong Garai tọa lạc trên đồi Trầu, được xây dựng từ thế 
kỷ 13. Chỉ 5 phút theo lối thang đá dẫn từ sân lên tới khu 
đền tháp, nơi đây mở ra góc nhìn toàn cảnh của thành phố 
Phan Rang với những mái nhà lấp ló và cánh đồng xanh. 
Kết thúc hành trình, Tuyên sẽ mời bạn tới thăm gia đình của cô để 
trò chuyện và thưởng thức bữa cơm gia đình kiểu người Chăm.

Về Tuyên:

Đặng Nguyễn Lưu Kiều Tuyên đến từ một trong số ít những 
gia đình Chăm chính gốc sống ở thành phố Phan Rang. Cô là 
con gái thứ ba và duy nhất trong dòng họ Chăm Bà La Môn. 
.

Mặc dù Tuyên không lớn lên trong một cộng đồng 
Chăm truyền thống, cô luôn tận tâm bảo tồn và 
phát huy những vẻ đẹp văn hóa và di sản của người 
Chăm. Đam mê văn hóa Champa, ngôn ngữ mẹ đẻ 
và phong tục truyền thống, Tuyên hy vọng có cơ hội 
được quảng bá văn hóa đặc sắc của mình tới nhiều 
bạn bè trong nước và quốc tế.
5.800.000VNĐ/ 1-2 khách và chưa bao gồm 16,6% 
thuế và phí dịch vụ.
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THĂM LÀNG CHÀI VĨNH HY

Đi dạo quanh Vĩnh Hy, gặp gỡ người dân địa phương và khám phá 
cuộc sống hàng ngày của làng chài điển hình vùng Nam Trung Bộ

KHÁM PHÁ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

KHÁM PHÁ AMANOI

Làng chài Vĩnh Hy tọa lạc bên vườn quốc gia Núi Chúa. 
Hầu hết các gia đình sinh sống tại đây đã theo nghề 
đánh cá từ nhiều thế hệ. Nơi đây rất yên tĩnh vào ban 

ngày vì những người ngư dân thường rong buồm ra khơi 
từ buổi chiều muộn, đánh bắt suốt đêm, trở về vịnh vào lúc 
bình minh và nghỉ ngơi cả ngày để chuẩn bị cho một chu 
kỳ mới. Điểm nổi bật của hành trình là điểm dừng chân tại 
nhà người dân địa phương để thưởng thức chút trà xanh, 
bánh căn và trò chuyện.

1.100.000 VNĐ.1-2 khách và chưa bao gồm 16,6% và phí 
dịch vụ.
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Đối với những người đam mê đạp xe, hành 
trình đi xe đạp quanh làng Thái An là một 
lựa chọn tuyệt vời với điểm bắt đầu là bảo 

tàng Vườn Quốc gia Núi Chúa. Từ đây, hãy cùng 
đạp xe chầm chậm dọc bờ biển cho đến khi tới 
làng Thái An, men theo con đường với những vườn 
nho truyền thống.
Trên con đường chính vào làng, bạn sẽ được dừng 
chân tại Café Nga để thưởng thức ly nước chanh 
tươi hay trà gừng đá mát lạnh. Từ đây, bạn sẽ tiếp 
tục đi qua ngôi trường làng và ghé thăm phiên chợ 
sáng nhộn nhịp của người dân nơi đây.
Kết thúc chuyến đi, bạn sẽ quay lại điểm xuất phát, 
nơi tài xế của Amanoi đang chờ sẵn với khăn lạnh 
và chuẩn bị đưa bạn về Amanoi. Những khách vẫn 

muốn tiếp tục đốt cháy năng lượng có thể quay 
về Amanoi theo cung đường leo dốc bằng xe đạp.

Phù hợp trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn có 
thể lực từ trung bình.
Hành trình buổi sáng khởi hành lúc 6h30 – 7h00 
hoặc 16h00 buổi chiều. 
Khoảng 60 - 90 phút.  Vui lòng đặt trước ít nhất 24 
giờ.
1.800.000VNĐ/mỗi khách và chưa bao gồm 16,6% 
thuế và phí dịch vụ.

 

ĐẠP XE QUANH LÀNG THÁI AN

KHÁM PHÁ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG
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Đây là hành trình du lịch cả ngàyvới điểm dừng 
đầu tiên tại khu vực Tháp Bà - Po Nagar, sau đó 
đến Nhà thờ Núi, dung bữa nhẹ tại Sailing Club 

bên bãi biển và cuối cùng là thời gian tự do mua sắm.
Tháp Bà - Po Nagar: Quần thể tháp Chăm có từ thế kỷ 
thứ 8 này nằm trong công quốc thời trung cổ Kauthara, 
tọa lạc gần thành phố Nha Trang ngày nay. Nơi đây 
được xây dựng để dành riêng cho Yan Po Nagar, nữ 
thần của người Chăm thời bấy giờ, được xác định là 
nữ thần Hindu Bhagavati và Mahishasuramardini.

Nhà thờ Núi: Nhà thờ Núi, còn được gọi là Nhà 
thờ Kito, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 trên 
đồi Bông, một ngọn đồi nhỏ ở trung tâm thành 
phố Nha Trang. Linh mục Louis Vallet (1869-1945) 
cống hiến trọn đời cho việc xây dựng nhà thờ. 

Khi qua đời, ngôi mộ của ông được xây dựng ngay 
dưới chân đồi.

Ăn trưa tại Sailing Club: Nghỉ chân và dùng bữa tại 
Sailing Club bên bờ biển Nha Trang với lựa chọn đa 
dạng cả món Việt và món Âu.

Các trung tâm mua sắm như Nha Trang Center bên bờ 
biển gần khách sạn Sheraton là lựa chọn lý tưởng với 
nhiều nhãn hiệu lớn, siêu thị và trung tâm thủ công 
mỹ nghệ nếu bạn đang tìm kiếm những món đồ lưu 
niệm cho người thân và bạn bè. Chợ Đầm cũng là địa 
điểm được ưa thích của nhiều khách du lịch với giá cả 
phải chăng và nhiều sản vật địa phương phong phú.
Hàng ngày vào khoảng 4 giờ chiều, phố Phương Sài 
biến thành khu chợ sầm uất với hàng loạt các loại trái 
cây, rau tươi, gia vị, hải sản,…

8.800.000 VNĐ/ 1-2 khách và chưa bao gồm 16,6% 
thuế và phí dịch vụ.

TOUR KHÁM PHÁ NHA TRANG TRONG NGÀY
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Tọa lạc bên vịnh Vĩnh Hy, bãi biển riêng của Amanoi là địa điểm lý 
tưởng để thưởng thức các môn thể thao dưới nước

THỂ THAO BÃI BIỂN

KHÁM PHÁ AMANOI

THUYỀN BUỒM HOBIE CAT

CHÈO KAYAK

Dạo quanh vịnh Vĩnh Hy xinh 
đẹp giữa làn nước trong veo với 
thuyền buồm hobie cat và chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của những vách đá 
granit kỳ vĩ của vườn Quốc gia Núi Chúa. 
Đội ngũ nhân viên của Amanoi sẽ điều 
khiển thuyền và đưa bạn khám phá nơi 
đây.  Hoạt động này tùy thuộc vào điều 
kiện thời tiết. Yêu cầu bắt buộc sử dụng 
áo phao trong hành trình.

Miễn phí. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.

Thuyền kayak đơn hoặc đôi có sẵn 
để cùng bạn khám phá mọi khu 
vực của vịnh Vĩnh Hy. Đây là nơi có 

rất nhiều loài cá nhiệt đới nhỏ và san hô 
tuyệt đẹp. Đánh bắt cá là công việc chính 
của người dân địa phương, vì vậy bạn có 
thể gặp gỡ những chiếc thuyền ra khơi 
của ngư dân nơi đây. Yêu cầu bắt buộc sử 
dụng áo phao trong hành trình.

Miễn phí. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.
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LẶN NGẮM SAN HÔ

Khám phá hàng loạt loài san hô độc đáo như san 
hô đĩa, san hô não và staghorn. Bên cạnh san 
hô, nơi đây còn có rất nhiều loài cá nhiệt đới 

nhỏ bao gồm cá măng, cá thiên thần, cá kèn, cá kình 
và cá dơi. Khu vực này của vịnh Vĩnh Hy nằm trong 
khu vực bảo tồn với hơn 350 giống san hô quý hiếm, 
trong đó có 50 loài được phát hiện gần đây tại Việt 
Nam. Chúng tôi cung cấp ống thở miễn phí ngoài bãi 
biển cũng như các chuyến lặn biển riêng với nhân 
viên hướng dẫn.

Amanoi có chuẩn bị dụng cụ cho bạn tự do khám 
phá hoặc tour tham quan nửa ngày với hướng dẫn 
riêng với mức giá 1.100.000 VNĐ/mỗi giờ cho mỗi 
khách. Giá chưa bao gồm 16,6% thuế và phí dịch vụ.
Phụ thuộc điều kiện thời tiết.

Lên tàu và tận hưởng một hành trình du lịch dọc 
theo khung cảnh tuyệt đẹp của Vĩnh Hy, một 
trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam. Thuyền 

trưởng của chúng tôi sẽ đưa bạn khám phá đại 
dương hoang sơ được ôm trọn bởi những vách đá và 
dãy núi hùng vĩ của Vườn Quốc gia Núi Chúa. Phóng 
tầm mắt ra xa và tìm những ngôi nhà nhỏ nằm chênh 
vênh trên những vách đá sừng sứng, đó là nơi dừng 
chân của những người săn chim yến địa phương. 
Hành trình cũng sẽ đưa bạn đến làng chài Vĩnh Hy, 
gặp gỡ người dân địa phương và xem cuộc sống 
hàng ngày của những người ngư dân.

Tối đa 6 khách.
3.500.000 VNĐ/mỗi giờ và chưa bao gồm 16,6% thuế 
và phí dịch vụ. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.

ĐI TÀU KHÁM PHÁ VỊNH

THỂ THAO BÃI BIỂN
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Ván sợi 4carbon với mái chèo cho SUP điều 
chỉnh luôn có sẵn tại Beach Club của Amanoi. 
Chèo thuyền đứng SUP là một cách tuyệt vời 

để tận hưởng vẻ đẹp của vịnh biển Vĩnh Hy và cùng 
lúc là hình thức tập luyện thể chất tuyệt vời. Hoạt 
động này phù hợp vào những ngày trời nắng, biển 
lặng và ít sóng.

Miễn phí. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.

CHÈO THUYỀN ĐỨNG SUP

Đây là một môn thể thao dưới nước thú vị kết 
hợp giữa lướt sóng và chèo thuyền. Thả lỏng 
cơ thể, đừng cố gắng kiểm soát hoàn toàn 

mà cho phép bản thân cảm nhận sự chuyển động 
của sóng và gió biển, bạn sẽ thấy việc điều khiển ván 
buồm dễ dàng hơn. Nếu bạn là người mới tham gia 
hoạt động này, Amanoi luôn sẵn sàng chỉ cho bạn một 
số hướng dẫn cơ bản.

Miễn phí. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.

LƯỚT VÁN BUỒM

TRƯỢT NƯỚC

Đây là một môn thể thao rất thú vị cho những 
ai yêu tốc độ và các hoạt động dưới biển. 
Đơn giản là thả mình trên ván trượt và 

chuyển mình nhẹ nhàng theo những khúc cua trên 
vịnh. Amanoi sẽ dẫn đường cho bạn bằng tàu cao 
tốc và đưa bạn dọc theo bãi biển hoang sơ và những 
vách đá hùng vĩ nơi đây.
3.000.000 VNĐ/mỗi giờ và chưa bao gồm 16,6% thuế 
và phí dịch vụ. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.
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ĐẠP XE DƯỚI NƯỚC 

Trải nghiệm năng động và thú vị với xe đạp nước trên bờ biển của Amanoi. Với những chiếc 
xe đạp Schiller, bạn hoàn toàn có thể khám phá những ‘cung đường’ dưới nước của đại 
dương mênh mông. Bạn sẽ thấy rất nhanh và dễ dàng để thích nghi từ đạp xe truyền thống 

sang đạp xe dưới nước với nhiều khám phá thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. Đội ngũ nhân viên của 
Amanoi sẽ hướng dẫn bạn các bước cơ bản để làm chủ những chiếc xe đạp nước tuyệt vời này.

1.400.000 VNĐ/ mỗi giờ và chưa bao gồm 16,6% thuế và phí dịch vụ. Phụ thuộc điều kiện thời tiết.



HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

Keep fit during the holiday with your favourite activities

TẬP LUYỆN PILATES

Pilates là những bài tập chú trọng vào cơ trọng 
tâm kết hợp với phương pháp thở đúng cách 
và điều chỉnh tư thế phù hợp nhằm cải thiện 

sức khỏe và tăng cường sự linh hoạt cho cơ thể. 
Aman Resorts đã phát triển hệ thống Aman Pilates 
chuyên nghiệp với các lớp học chuyên sâu được 
hướng dẫn riêng bởi chuyên gia và sử dụng trang 
thiết bị tiêu chuẩn cao.
Trước khi bắt đầu bài tập Pilates, bạn sẽ được 
chuyên gia kiểm tra sức khỏe, thể trạng cũng như 
sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thế. Thông qua bài 
đánh giá này, chuyên gia sẽ xây dựng bài tập phù 
hợp với nhu cầu của cơ thể và mục tiêu của bạn. 
Quá trình đánh giá diễn ra trong 30 phút và các bài 
tập được hướng dẫn từ cấp độ cơ bản đến nâng 
cao.

PILATES VỚI THẢM VÀ BÓNG
Phương pháp Pilates cải tiến và an toàn sử dụng 
một tấm thảm tập cùng với các dụng cụ khác.  
Phương pháp này phát triển từ nguyên lý của 
Joseph Pilates, và có tác động mạnh mẽ lên vẻ đẹp 
hình thể và cơ bắp, thông qua các bài tập căng cơ, 
tăng sức mạnh của các nhóm cơ và cải thiện tư thế, 
vóc dáng.

PILATES VỚI CÁC DỤNG CỤ KHÁC
Các dụng cụ của môn Pilates đều được thiết kế để 
mang lại hiệu quả về sức khỏe, sự linh hoạt, khả 
năng bền bỉ, cân bằng và khéo léo trong phối hợp. 
Các trang thiết bị này hỗ trợ toàn diện cho các bài 
tập giúp tăng khả năng linh hoạt và sức mạnh cho 
cơ thể, cơ bắp săn chắc và dẻo dai. 

1 người/ 60 phút: 2.900.000VNĐ
2 người/60 phút: 3.800.000 VNĐ
Nhóm 3-4 người/ 60 phút: 5.100.000VNĐ

Giá trên chưa bao gồm 16.6% thuế và phí dịch vụ.
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CHẠY BỘ

Các cung đường chạy bộ trong khu nghỉ dưỡng 
thực sự lý tưởng cho bạn để tập luyện thể chất 
trong kỳ nghỉ của mình:

1. Cổng chính đến Beach Club                          1.1 km
2. Beach Club đến sảnh chính                           1.5 km
3. Sảnh chính đến Beach Club                           0.9 km                                    
4. Cổng chính đến sảnh chính                           1.7 km

TENNIS

Sân tennis nằm cạnh lối vào chính của Amanoi và 
miễn phí cho khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng. 
Khu vực sân ngoài có thể sử dụng vào ban ngày 

hoặc ban đêm. Amanoi có thể cung cấp dụng cụ cũng 
như người chơi tennis cùng bạn. 

Ngoài ra, Amanoi cũng cung cấp các lớp học với huấn 
luyện viên riêng, với chi phí 1.600.000 VNĐ/mỗi giờ 
cho mỗi khách. Vui lòng đặt trước ít nhất 24 giờ. Giá 
chưa bao gồm 16,6% thuế và phí dịch vụ.
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CHƠI GOLF

Cách Amanoi khoảng 1 tiếng 45 phút lái xe, 
sân golf Diamond Bay là sân golf 76 héc-ta 
hiện đại với 18 lỗ được thiết kế bởi Andy Dye. 

Tận hưởng thời gian chơi golf thư giãn trong không 
gian giữa núi và biển tuyệt đẹp của Nha Trang.

4.000.000 VNĐ/mỗi 1-2 khách chưa bao gồm 16,6% 
thuế và phí dịch vụ và các phí chơi golf.

BI SẮT

Nếu bạn tìm kiếm một hoạt động thú vị và 
hấp dẫn với gia đình và bạn bè, môn bi sắt là 
một trò chơi ngoài trời lý tưởng để dành thời 

gian bên nhau. Còn được gọi là trò chơi boules, bi 
sắt được chơi theo đội, giúp rèn luyện sự khéo léo và 
chính xác của cánh tay. Không có giới hạn độ tuổi và 
kỹ thuật nghiêm ngặt, bạn có thể thoải mái sáng tạo 
kỹ thuật của riêng mình để giành chiến thắng trong 
trò chơi. Nằm bên bờ biển riêng của Amanoi và 
Beach Club, bạn có thể cùng lúc chơi và tận hưởng 
khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây.

Nếu bạn mới chơi trò chơi này, nhân viên của Amanoi 
luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Miễn phí
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TẠO HÌNH TỪ LÁ DỪA

Trẻ em địa phương tại Vĩnh Hy thường rất thích tự 
làm đồ chơi bằng lá dừa. Chỉ cần một chút hướng 
dẫn và vài công cụ đơn giản, các bé cũng sẽ biết 

cách tự tạo nên những con vật dễ thương như chim, 
châu chấu, cá và nhiều tạo hình thú vị khác bằng lá dừa.

Tại khu vực trong nhà của sân tennis.

TẠO HÌNH TỪ CÁT

Lâu đài cát không phải là thứ duy nhất có thể được 
tạo hình từ cát. Nhân viên của Amanaoi sẽ hướng 
dẫn cho các bé cách để phát huy trí tưởng tượng 

để tạo những hình thù độc đáo từ cát và trang trí chúng 
bằng vỏ sò, san hô,… Dụng cụ tạo hình từ cát được 
Amanoi cung cấp.

Tại Beach Club.

Trẻ em rất thích vào bếp, nơi các bé có thể khám 
phá cách làm các món ngon như pizza, bánh quy 
và bánh tráng cuốn. Vui lòng tham khảo ‘Trải ng-

hiệm ẩm thực tại Rock Studio’, hoặc liên hệ với nhân viên 
của Amanoi để đặt chỗ và biết thêm thông tin.
Phù hợp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Vui lòng đặt trước 
ít nhất 3 giờ.
700.000 VNĐ/mỗi người và chưa bao gồm 16,6% thuế 
và phí dịch vụ.

LỚP HỌC NẤU ĂN
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Lớp học thủ công của Amanoi cung cấp các dụng cụ và nguyên liệu cho các bé thỏa sức sáng tạo và tận 
hưởng thời gian lý thú với các sản phẩm của riêng mình. Nhân viên của Amanoi sẽ hướng dẫn các bé nhỏ 
tuổi cách tạo tô màu và tạo hình đơn giản và dễ thực hiện.

LỚP HỌC THỦ CÔNG

Có rất nhiều trò chơi vui nhộn dành cho 
trẻ em trong Thư viện của Amanoi. 
Nhân viên của Amanoi sẽ chỉ dẫn cho 

các bé cách chơi và cũng có thể chơi tham gia 
chơi cùng các bé. Đây cũng là một cách tuyệt 
vời để các bé gặp gỡ và giao lưu với các bé 
khác trong khu nghỉ dưỡng. Vui lòng liên hệ 
với Amanoi để được hỗ trợ.
Tại thư viện.

CÁC TRÒ CHƠI BOARD GAME

Thư viện phim của Amanoi có nhiều bộ phim 
lý thú phù hợp cho trẻ em ở nhiều độ tuổi khác 
nhau. Các bé có thể yêu cầu thêm bỏng ngô, 
bánh ngọt và nước hoa quả. 
Tại thư viện.

XEM PHIM
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Bóng chuyền bãi biển là trò chơi ngoài trời thú vị 
bên bờ biển riêng của Amanoi. Nhân viên của 
Amanoi luôn sẵn sàng để chỉ dẫn cách chơi cho 

các em nhỏ. Vui lòng đặt trước với Amanoi.

Tại Beach Club. Dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên.

Chương trình huấn luyện quần vợt của Amanoi được 
thiết kế cho trẻ em từ 4 – 10 tuổi. Lớp học hướng 

dẫn các bé các kỹ năng cơ bản cần thiết để phát triển kỹ 
thuật sử dụng vợt và cách chơi bóng. Vui lòng đặt trước 
với Amanoi. 

BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN CHƠI TENNIS

Câu cá là một hoạt động ngoài trời tuyệt vời cho 
trẻ em cũng như cả gia đình. Nhân viên của 
Amanoi sẽ chỉ dẫn các bé một số kỹ thuật câu 

cá để các bé có thể tận hưởng hoạt động thú vị này. 
Đây là bộ môn rèn luyện sự kiên nhẫn, gia tăng sự gắn 
kết và tình yêu với thiên nhiên và tạm rời xa các thiết 
bị  công nghệ.

Tại hồ sen.

Trẻ em yêu thích vẻ đẹp mộc mạc và thân thương 
của làng chài địa phương gần Amanoi, nơi hầu 
hết các gia đình đã theo nghề đánh bắt cá qua 

nhiều thế hệ. Ban ngày, ngôi làng giản dị này rất yên 
tĩnh, những người ngư dân sửa lưới, dọn dẹp và sửa 
chữa thuyền cũng như tranh thủ nghỉ ngơi, trong khi 
những người phụ nữ bắt cá để phơi khô, nấu ăn, chăm 
sóc vườn tược, con cái và các quầy hàng ở chợ. Vào buổi 
chiều muộn, những người ngư dân bắt đầu ra khơi, câu 
cá suốt đêm và chỉ trở về vịnh lúc bình minh.

CÂU CÁ THĂM LÀNG CHÀI VĨNH HY
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Nằm trong khu rừng rậm của Amanoi, hàng 
loạt các trò chơi thú vị như bàn cân bằng, 
mạt chược bằng gỗ, thả xu,… được tổ chức 

dành cho gia đình, trẻ em và các nhóm bạn. Các trò 
chơi đòi hỏi cả sự khéo léo về thể chất và đôi khi là 
các thủ thuật để giành chiến thắng, rất phù hợp để 
chơi theo đội.
Nhân viên của Amanoi luôn sẵn sàng giúp đỡ  chuẩn 
bị và hướng dẫn trò chơi.

  CÁC TRÒ CHƠI TRONG RỪNG
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Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Tel:  (84) 259 3770 777    Fax: (84) 259 3770 888   E-mail: amanoi@aman.com

amanoi.com


