
Vietnamese Traditional
Chúc Mừng Năm Mới!

TUẦN LỄ HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT VIỆT NAM
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Nhà hàng Lemongrass

Nhà hàng Cá Chuồn Cồ

Nautica Beach Club

12/2/2021

MÚA LÂN

Premier Village Danang Resort managed by AccorHotels 
kính chúc quý khách năm mới Tân Sửu dồi dào sức khỏe, 

an khang thịnh vượng, vạn sự thành công.

Cùng Premier Village Danang Resort hòa mình vào không khí lễ hội Xuân với màn 
biểu diễn múa lân đặc sắc vào đầu năm mới, mang đến điềm may mắn cho một 

năm khởi sắc, tấn tài tấn lộc, mã đáo thành công.



Thời gian:
Địa điểm: Nhà hàng Cá Chuồn Cồ

18:00 - 22:00, 11/2/2021

TIỆC TẤT NIÊN SUM VẦY

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT

Một bữa ăn đầm ấm nhưng không kém phần thịnh soạn cùng gia đình thân yêu trước thềm Tết 
Nguyên đán sẽ là một trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua khi lưu trú tại khu nghỉ dưỡng.

Cùng thưởng thức bánh chưng theo phong cách ẩm thực Huế, nem chua và canh măng giò heo mang 
phong vị quê nhà phong vị ẩm thực Việt truyền thống đích thực.

Giá: VND 590.000
VND 295.000

người lớnnet

net trẻ em 6-12 tuổi & khách trên 65 tuổi

Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi



Mâm cơm ngày Tết không chỉ là bữa ăn gia đình mà còn là biểu trưng cho sự 
sum vầy, no đủ, sung túc và tài lộc.

Trong những ngày đầu năm mới này chúng tôi mang đến cho gia đình bạn 
thực đơn tinh túy từ khắp ba miền đất nước được phục vụ tại chính căn biệt 

thự của bạn với hương vị đậm chất cổ truyền.

Thời gian:
Địa điểm: Nhà hàng Cá Chuồn Cồ 

hoặc tại Khuôn viên Biệt thự của quý khách

11:30 - 21:00, 12/2/2021 - 15/2/2021

Giá: VND 350.000
VND 175.000

người lớnnet

net trẻ em 6-12 tuổi & khách trên 65 tuổi

MÂM CƠM GIA ĐÌNH NGÀY TẾT

Còn gì ấm áp hơn một bữa ăn gia đình đoàn viên trong đêm đầu tiên của năm 
mới? Tận hưởng bữa ăn với những món ăn đặc sắc như hàu nướng mỡ hành, 
bánh xèo nhân hải sản, tôm hùm nướng bơ tỏi và bánh chưng truyền thống.

Thời gian:
Địa điểm: Nhà hàng Cá Chuồn Cồ

18:00 - 22:00, 12/2/2021

Giá: VND 590.000
VND 295.000

người lớnnet

net trẻ em 6-12 tuổi & khách trên 65 tuổi

Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

TIỆC NĂM MỚI ĐOÀN VIÊN

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT



MÂM CƠM MIỀN BẮC

MÂM CƠM MIỀN TRUNG

Canh móng giò heo măng khô

Dưa góp

Bánh Chưng

Cơm trắng

Trái cây tráng miệng

Nộm hoa chuối tai heo

Nem chiên

Gà luộc

Giò heo, giò thủ

Rau xào thập cẩm

Canh giò heo hầm

Dưa món

Bánh tét

Cơm trắng

Bánh tổ

Rau càng cua tôm thịt

Nem chua

Thịt heo ngâm nước mắm

Chả bò

Rau xào thập cẩm

Giá trên đã bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT

MÂM CƠM MIỀN NAM

Gỏi gà xé phay

Chả giò

Củ kiệu trộn tôm

Củ cải ngâm mắm

Thịt heo kho tàu

Chân giò heo um măng

Canh khổ qua nhồi thịt

Bánh Tét

Cơm trắng

Trái cây tráng miệng và mứt dừa



HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ NGÀY TẾT
TẾT TÂN SỬU 2021

Ngày: 12 - 13 - 14/02/2021
Địa điểm: Khu vực bãi biển của Nautica Beach Club

Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu năm mới, chắc chắn không thể thiếu được các trò 
chơi dân gian truyền thống hấp dẫn và đầy ắp tiếng cười.  Khu nghỉ dưỡng mời bạn và gia đình trải 
nghiệm hoàn toàn miễn phí nét đẹp văn hóa cổ truyền ngày Tết qua các trò chơi đặc sắc như đập om 

đất, kéo co, đi cầu khỉ…

16:00 Đi Cầu Kiều

14:00 Kéo Co

11:00 Đập Niêu

09:00 Học Bơi

07:00 Yoga Căn Bản

Vui lòng đặt trước ít nhất 2 tiếng với bộ phận Giải trí qua số nội bộ 5903.
Các hoạt động này không dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trẻ từ 6 đến 12 tuổi phải được sự đồng ý và giám sát của cha mẹ khi tham gia.



For reservation, please call Ms. Jennie: 0905 642 566
Email: H9530-FB1@accor.com

For reservation, please call Ms. Jennie: 0905 642 566
Email: H9530-FB1@accor.com


