


Một mùa Tết an lành lại đang đến gần thật gần...
Đây luôn là thời khắc mà chúng tôi đón chờ nhất trong năm khi được cùng các vị khách sẻ chia 

những khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa.

Tết năm nay, An Lâm Retreats Saigon River mang đến đa dạng các trải nghiệm và hoạt động 
hấp dẫn. Đừng quên tham gia lớp học làm bánh Tét, bánh chưng truyền thống, múa lân, 

chọi gà, hay trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Tất cả các hoạt động được chúng 
tôi xây dựng với niềm mong mỏi lưu truyền và gìn giữ những giá trị văn hoá Việt Nam.

Hãy cùng chúng tôi tận hưởng những giây phút thư thái và gắn kết trong chuyến nghỉ dưỡng 
đặc biệt chào đón một năm mới đang đến thật gần.

Chúc Mừng Năm Mới!

Dhruv Verma
Food & Beverage Manager



Bánh tét (hay có nơi còn gọi là 
bánh đòn) là một món ăn không thể thiếu trong 
mâm cỗ ngày Tết của người dân miền Nam và 
một phần miền Trung trở vào.

Bánh tét và bánh chưng có rất nhiều điểm 
tương đồng về nguyên liệu và cách chế biến, 
chỉ khác là bánh tét được gói bằng lá chuối 
thay vì lá dong, và có hình trụ dài thay vì hình 
vuông như bánh chưng của người miền Bắc.

Theo quan niệm dân gian, trời tròn, đất vuông. 
Bánh chưng có hình vuông tượng trưng cho 
đất. Bên ngoài của bánh gói bằng lá dong, bên 
trong là gạo nếp và nhân gồm đậu xanh, hành, 
thịt heo. Đây đều là những nguyên liệu nấu ăn 
truyền thống của các gia đình Việt.



7h30 - 8h30   Lớp học Yoga buổi sáng (C)

9h00 - 10h00  Trải nghiệm câu cá (C) 

16h00 - 17h00  Nặn đất sét ($)

16h00 - 17h00  Trải nghiệm ngắm hoàng hôn ($)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

Tết trong mỗi đứa trẻ thơ là niềm vui, niềm hứng 
khởi khi cùng ba mẹ học cách gói những chiếc bánh 
Tét và đợi bánh chín. Tết trong tâm trí của người lớn là 
khoảnh khắc sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình 
và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa đầm ấm. 

Tết của người Việt Nam là thời khắc thiêng liêng và ý 
nghĩa nhất trong năm!

29 TẾT
Ngày 31.01.2022

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí

9h00 - 10h00  Múa lân mừng xuân (C)

11h00 - 13h00   Lớp học làm Kombucha (C)

15h00 - 17h00  Trò chơi lô tô (C) 

16h00 - 17h00  Trải nghiệm ngắm hoàng hôn ($)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

MÙNG 1  TẾT
Ngày 01.02.2022

Múa lân là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố có 
nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, 
đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, vì ba con thú này tượng 
trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc và hanh thông.

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí



9h00 - 11h00  Viết thư pháp (C)

14h00 - 15h30  Lớp học nấu bánh tét (C)

15h00 - 17h00  Trò chơi bầu cua (C)

16h00 - 17h00  Trải nghiệm ngắm hoàng hôn ($)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí

MÙNG 2 TẾT
Ngày 02.02.2022

Ông đồ ngồi bên hàng mực tàu giấy đỏ nắn
nót từng nét chữ cho những người yêu chữ, cầu mong 
một năm mới Bình An - Hạnh Phúc và Thịnh Vượng.

Tục lệ này vẫn được lưu truyền và gìn giữ cho đến ngày 
nay. Từ xưa đến nay, ông đồ vẫn được người dân Việt 
Nam xem như một biểu tượng cho một nhân cách tốt, 
học cao hiểu rộng, một vài nét chữ rồng bay phượng 
múa trên sắc đỏ của giấy, mùi thơm của mực cũng làm 
cho ngày Tết thêm màu sắc và hương vị.



MÙNG 3 TẾT
Ngày 03.02.2022
Tò he  (còn từng được gọi là con giống bột) là một 
loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, có thể ăn 
được. Ngày nay, nặn tò he là một nét đẹp văn hóa dân 
gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ. Nghệ 
nhân nặn tò he thường sử dụng màu có nguồn gốc từ 
thực vật và đun sôi với một ít bột: màu vàng làm từ hoa 
hòe hoặc củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc hoặc dành dành, 
màu đen thì đốt rơm rạ hoặc dùng cây nhọ nồi, màu 
xanh lấy từ lá chàm hoặc lá riềng. Các màu sắc trung 
gian khác đều được tạo từ bốn màu này.

9h00 - 11h00  Nặn tò he (C)

11h00 - 12h00  Lớp học làm mousse socola (C)

15h00 - 17h00  Trò chơi nhảy sạp (C) 

16h00 - 17h00  Trải nghiệm ngắm hoàng hôn ($)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí



9h00 - 10h00  Trải nghiệm câu cá (C)

15h00 - 17h00  Trò chơi lô tô (C)

16h00 - 17h00  Trải nghiệm ngắm hoàng hôn ($)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí

MÙNG 4 TẾT
Ngày 04.02.2022

Lô tô không biết từ bao giờ đã trở thành trò 
chơi quen thuộc với người dân Việt Nam mỗi độ 
Tết đến, xuân về. Không biết có phải do không khí 
náo nhiệt, sôi động, mà trò chơi mang lại hay những 
lời rao, cảm giác hồi hộp khi chờ đợi những con số 
và tiếng cười rộn vang khiến cho trò chơi này là 
một phần không thể thiếu của Tết Việt.



7h30 - 8h30    Lớp học Yoga buổi sáng (C)

14h00 - 15h00  Lớp học làm bã cà phê 
    tẩy da chết (C)

15h00 - 17h00  Trò chơi nhảy sạp (C) 

18h00 - 20h00  Xem phim ngoài trời (C)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí

MÙNG 5 TẾT
Ngày 05.02.2022
Nhảy sạp là điệu múa dân gian đặc sắc của 
dân tộc Mường trong những dịp vui, trong lễ hội 
xuân, ngày nay phát triển rộng ra nhiều dân tộc 
khác nhau và trên cả nước. Đạo cụ cần thiết cho 
múa sạp phải có hai cây tre to, thẳng và dài làm 
sạp cái và nhiều cặp sạp con bằng tre nhỏ hay nứa 
(đường kính 3 đến 4cm, dài 3 đến 4m). 

Khi múa, người ta đặt hai sạp cái để cách nhau 
vừa đủ để gác hai đầu các cây sạp con, từng cây 
sạp con đặt song song, cách đều nhau chừng 2 
gang tay tạo thành dàn sạp. Người múa chia ra 
một nhóm đập sạp và một nhóm múa. Hai nhóm 
gõ sạp và nhảy múa thay nhau trong tiếng nhạc, 
tiếng trống nhịp nhàng, sôi động.



9h00 - 10h00  Trải nghiệm câu cá (C)

14h00 - 15h30  Lớp học làm mứt tết (C) 

16h00 - 17h00  Nặn đất sét ($)

16h00 - 17h00  Trải nghiệm ngắm hoàng hôn ($)

18h00 - 21h00  Movie night tại Lam’s corner (C)

(C): Hoạt động miễn phí  |  ($): Hoạt động có tính phí

MÙNG 6 TẾT
Ngày 06.02.2022

Trải nghiệm ngắm hoàng hôn
ghi dấu kỳ nghỉ đáng nhớ với chuyến hành trình 
ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, cùng người 
mình yêu ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của 
thành phố chìm dần vào ánh hoàng hôn cuối ngày 
và tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết tuyệt đối.



Vietnamese “TẾT” Menu *
VND 950.000++/person
Including 01 bottle of Vietnamese Rice Wine 

STARTER/ KHAI VỊ
AN LAM ABALONE, SATAY SAUCE
Butter, garlic, dark soya sauce, Thai basil
BÀO NGƯ ÚC, XỐT SA TẾ

Or/ Hoặc 

“SEN” CRAB SPRING ROLL, FISH SAUCE  
DRESSING, CRAB MEAT, MIXED VEGETABLES
Chả giò cua

MAIN COURSES/ MÓN CHÍNH
STUFFED STICKY RICE CAKE & CYLINDRICAL 
GLUTINOUS RICE CAKE
Pickles vegetables, dried shrimp, preserved egg, pork & 
beef bologna
BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT

CARAMELIZED PORK BRAISED IN 
COCONUT JUICE, DUCK EGG
Thịt kho trứng vịt

STUFFED BITTER MELON, GROUND 
PORK, MUSHROOM SOUP
Canh khổ qua nhồi thịt băm

STIR-FRIED MIXED VEGETABLES, GARLIC, 
OYSTER SAUCE
Rau củ thập cẩm xào

STEAMED RICE
Cơm trắng

DESSERT/ TRÁNG MIỆNG
GLUTINOUS RICE BALLS WITH MUNG 
BEANS FILLING IN GINGER SYRUP
Chè trôi nước

TEA/ TRÀ 
CANDIED GINGER, CANDIED LOTUS 
SEEDS, CANDIED KUMQUAT, CANDIED 
COCONUT
Mứt gừng, mứt sen, mứt quất, mứt dừa\

* Menu này được áp dụng từ mùng 2 Tết đến 

hết ngày mùng 6 Tết. Các món ăn trong menu 

có thể thay đổi mà không báo trước



21/4 Trung Street, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh 
Duong Province, Vietnam

E: rsvn.sr@anlam.com
T: (+84) 274378 5555

Hotline: (+84) 908 998 550


