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TRANG TRÍ  CUPCAKE  

Làm bánh là một nghệ thuật và chính các bé là 
những nghệ sĩ tài hoa; những chiếc bánh qua đôi 
tay sáng tạo của các bé, không chỉ ngọt ngào mà 
còn ngộ nghĩnh, tươi vui. Ba Mẹ có thể sẽ rất bất 
ngờ với các tác phẩm hấp dẫn đủ tiêu chuẩn ngon 
miệng và đẹp mắt đấy!

       Thoả sức sáng tạo
       VND 250,000 mỗi bé
       45 phút
       Nhà hàng Dining by the Bay

RA  VUON  NÂU  LÂU 

Cùng theo chân bếp trưởng thăm vườn rau hữu 
cơ tại khu nghỉ để tự tay chọn những nguyên 
liệu tươi ngon nhất và khám phá những công 
thức đặc biệt giúp nồi lẩu thêm ngon miệng và 
giàu dinh dưỡng. 

       Tự lập khám phá
       VND 300,000 mỗi bé 
       90 phút
       Trẻ em từ 5-12 tuổi
       Vườn Hữu Cơ

HOC  LÀM  BÁNH  QUY 

Cùng tìm hiểu về các nguyên liệu làm bánh 
quy và tự mình sáng tạo ra những chiếc 
bánh quy độc đáo. Vừa để hiểu được ý 
nghĩa của lao động và vừa tận hưởng cảm 
giác tự hào về thành quả của mình nhé! 

       Thoả sức sáng tạo
      VND 250,000 mỗi bé

       45 phút
       Nhà hàng Dining by the Bay

DÂU  BÊP  NHÍ  

Cùng học làm món gỏi cuốn trứ danh của ẩm 
thực Việt nam bằng rau củ tươi từ chính khu 
vườn hữu cơ của khu nghỉ. Ăn một miếng sẽ lại 
muốn ăn thêm nữa!

       Cho trẻ thêm tự lập
       VND 250,000 mỗi bé
       45 phút
       Giới hạn độ tuổi: 5 tuổi hoặc lớn hơn
       Nhà hàng Dining by the Pool

BARTENDER  NHÍ  

Học hỏi các bí quyết từ các nhà pha chế thực 
thụ và tự làm cho mình những ly nước ngon 
lành từ chính các loại rau củ và quả tươi được 
thu hoạch từ khu vườn hữu cơ tại khu nghỉ. 

       Tận hưởng niềm vui khám phá 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ em từ 5-12 tuổi
       Quầy bar Drinks by the Beach

HOC  LÀM  CÁC  MÓN   AN  VAT  

TU  BÔT  

Cùng tìm hiểu về những nguyên liệu và tự tay 
làm ra các món ăn vặt từ bột gạo, nếp truyền 
thống của Việt Nam và mang những sản phẩm 
thơm ngon về thưởng thức cùng Bố Mẹ.

       Khám phá tìm hiểu văn hoá ẩm thực
       VND 350,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ em từ 5-12 tuổi
       Nhà hàng Dining by the Pool
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NÔNG  DÂN  NHÍ 

Cùng thăm quan vườn rau hữu cơ với đa dạng các 
cây trồng theo phương pháp hoàn toàn hữu cơ tại 
khu nghỉ và tìm hiểu kỹ thuật ủ phân, gieo hạt như 
một người nông dân thực thụ. Các bé hãy chuẩn bị 
lấm lem và thoả sức khám phá nhé! (Bố Mẹ giúp 
các bé trang bị trang phục phù hợp, bôi kem chống 
nắng và mang theo nón. Các bé dưới 3 tuổi sẽ cần 
sự trợ giúp từ phụ huynh khi tham gia).

       Trải nghiệm thực tế, bồi dưỡng kỹ năng sống
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ em từ 2-12 tuổi
       Vườn Rau Hữu Cơ

BIÊN   KHAN  THÀNH  CHÂU 

Chỉ với một chiếc khăn cũ và ít xi măng được khu 
nghỉ chuẩn bị sẵn, các bé hoàn toàn có thể học cách 
tự tạo cho mình một chậu hoa vừa độc đáo, vừa 
mang ý nghĩa bảo vệ môi trường.

       Học hỏi, sáng tạo, chung tay bảo vệ môi trường 
       Miễn phí
       45 phút
       Trẻ em từ 2 tuổi trở lên
       Earth Lab

TRÔNG  SAN  HÔ 

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia môi trường, 
Quý khách sẽ có thêm kiến thức về san hô và tận 
tay trồng các nhánh san hô nhằm phục hồi, nhân 
rộng rạn san hô tự nhiên tại khu nghỉ. Các khung 
san hô sẽ được đính kèm tên của các bạn nhỏ và 
gia đình sẽ nhận được thông tin cập nhật về quá 
trình phát triển của san hô mình trồng sau mỗi 3 
tháng. (Các bé vui lòng mặc trang phục đi bơi và 
bôi kem chống nắng. Dụng cụ bơi sẽ được nhân 
viên khu nghỉ hỗ trợ. Các bạn nhỏ dưới 9 tuổi sẽ 
cần phụ huynh trợ giúp khi tham gia). 

       Học hỏi, chung tay bảo vệ môi trường 
       VND 690,000 mỗi khung san hô
       60 phút
       Trẻ em từ 5 tuổi trở lên
       Trung Tâm Trải Nghiệm

SÁNG  TAO  CÙNG  SÁP  ONG  

Chung tay bảo vệ mội trường bằng cách ngừng sử dụng 
các loại màng bọc thực phẩm từ nhựa. Các bé sẽ học 
cách làm màng bọc thực phẩm từ sáp ong tại Phòng 
nghiên cứu phát triển bền vững. (Các bạn nhỏ dưới 5 
tuổi sẽ cần sự trợ giúp từ phụ huynh khi tham gia)

       Học hỏi, sáng tạo, chung tay bảo vệ môi trường 
       VND 250,000 mỗi bé
       45 phút
       Giới hạn độ tuổi: 3 tuổi hoặc lớn hơn
       Phòng nghiên cứu phát triển bền vững

THAM  QUAN  LÀM  TINH  DẦU  

Tham quan học hỏi quy trình nấu và chiết xuất 
tinh dầu thủ công từ các nguyên liệu tự nhiên 
như vỏ cam, xả chanh, bạch đàn hoặc các loại 
nguyên liệu khác xung quanh khu nghỉ. (Các 
bạn nhỏ dưới 3 tuổi sẽ cần sự trợ giúp từ phụ 
huynh khi tham gia.)

       Học hỏi khám phá 
       Miễn phí
       45 phút
       Phòng nghiên cứu phát triển bền vững

HOC  LÀM  XÀ  PHÒNG 

Cùng khám phá công thức làm ra những bánh xà 
phòng từ dầu ăn đã qua sử dụng. (Các bạn nhỏ 
dưới 5 tuổi sẽ cần sự trợ giúp từ phụ huynh khi 
tham gia.)

       Học hỏi, bảo vệ môi trường 
       Miễn phí
       45 phút
       Trẻ em từ 3 tuổi trở lên
       Alchemy Bar
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NGHE  CHUYÊN  CUA  VOOC 

Cùng gặp gỡ nhà sinh vật học đang làm việc tại 
khu nghỉ, tìm hiểu thêm về các chương trình bảo 
tồn loài linh trưởng quý hiếm - Vọoc chà vá chân 
đen và dạo quanh để được tận mắt quan sát loài 
sinh vật vô cùng đáng yêu này nhé. (Các bạn nhỏ 
dưới 5 tuổi sẽ cần sự trợ giúp từ phụ huynh khi 
tham gia.)

       Học hỏi, chung tay bảo vệ động vật hoang dã 
       Miễn phí
       45 phút
       Quầy bar Drinks by the Bay 

KHÁM  PHÁ  CHUÔNG  XOAY

Chuông xoay tên tiếng Anh là Singing Bowl 
(chiếc bát biết hát/chiếc chuông biết hát). Hãy 
cùng các chuyên viên Spa khám phá thế giới 
thanh âm huyền bí để các bé có cơ hội được tĩnh 
tâm, thư giãn và nâng cao sức khoẻ tinh thần. 

       Thiền định thư giãn cùng thanh âm
       Miễn phí
       45 phút
       Hồ bơi chính

HOC  LÀM  NHANG  THOM 

Khánh Hoà là xứ trầm hương và nhang trầm 
truyền thống là một trong những sản phẩm 
đặc sắc còn được lưu giữ cho đến hiện tại. 
Các bé hãy đến và khám phá hương vị êm 
dịu đặc biệt qua lớp học làm nhang trầm và 
đem sản phẩm do các bé tự làm về sử dụng 
tại nhà nhé. (Các bạn nhỏ dưới 3 tuổi sẽ cần 
sự trợ giúp từ phụ huynh khi tham gia.)

       Tìm hiểu văn hoá địa phương
       VND 250,000 mỗi bé
       45 phút
       Trẻ em từ 2 tuổi trở lên
       Alchemy Bar

YES  VOI  YOGA 

Cân bằng tâm trí, phát triển thể chất và 
khơi nguồn năng lượng tích cực cho các bé 
qua lớp hướng dẫn kỹ thuật yoga căn bản. 

       Phát triển thể chất, tinh thần 
       Miễn phí
       30 phút
       Các bé trừ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa

WOW  VOI  YOGA 

Học các tư thế Yoga tạo hình dưới sự hỗ trợ của 
các dụng cụ như gối hình khối, dây đai yoga 
giúp nâng cao khả năng giữ thăng bằng, linh 
hoạt các khớp xương mà vẫn giữ được sự tĩnh 
tâm với thực tại.

       Luyện tập sự bền bỉ, dẻo dai 
       Miễn phí
       30 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa

YEAH  VOI  YOGA

Thực hành nâng cao các tư thế thế tạo hình Yoga 
cùng các chuyên viên Six Senses để các bé có 
một vóc dáng cân bằng hơn, tinh thần tích cực 
hơn, cơ thể dẻo dai hơn. 

       Phát triển cân bằng 
       Miễn phí
       30 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa 
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CHAM  DÔI  TAY  XINH 

Cùng trải nghiệm cảm giác như những công chúa 
nhỏ khi được các chuyên viên Six Senses Spa 
chăm sóc cho đôi bàn tay, bàn chân nhỏ xinh.

       Đẹp hơn, tự tin hơn 
       VND 250,000 mỗi bé
       30 phút
       Giới hạn độ tuổi: 3 tuổi or lớn hơn
       Tại Six Senses Spa 

THU  GIÃN  DÔI  CHÂN  XINH 

Tìm hiểu các liệu pháp chăm sóc đôi bàn chân 
bằng cách xoa bóp, bấm huyệt và bảo dưỡng mỗi 
ngày. Bé không những tự chăm sóc cho bản thân 
mà còn biết cách quan tâm đến sức khoẻ đôi chân 
của những người thân yêu. 

       Học hỏi, tự chăm sóc bản thân
       VND 250,000 mỗi bé
       30 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa 

ALCHEMY  BAR  

Đến với lớp học tại Alchemy Bar của Six 
Senses Spa cùng tìm hiểu về tên gọi cũng 
như công dụng của các nguyên liệu tự nhiên 
và học cách pha trộn các sản phẩm chăm 
sóc sức khoẻ, làm đẹp an toàn và thân thiện 
với môi trường. 

       Học hỏi, chăm sóc sức khoẻ
       Miễn phí
       30 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa 

CHÊ  THAO  DUOC  CHAM  

SÓC DA 

Hãy học làm các sản phẩm tẩy tế bào da 
chết tại Alchemy Bar từ các nguyên liệu 
sử dụng hoàn toàn tự nhiên. Cùng tự tay 
làm và tặng Bố Mẹ sử dụng nhé!

       Chăm sóc bản thân, quan tâm đến 
       người thân yêu 
       VND 250,000 mỗi bé
       30 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa

BÓ  THAO  DUOC  MASSAGE 

Phám phá tính năng chữa trị tuyệt vời từ các 
thảo dược tươi được hái trong vườn kết hợp với 
các loại thảo dược khô từ địa phương để tự tay 
làm nên những bó thảo dược trị liệu.  

       Chăm sóc bản thân, quan tâm đến người
       thân yêu 
       Miễn phí
       30 phút
       Giới hạn độ tuổi: 5 tuổi or lớn hơn
       Six Senses Spa 

PHA  THAO  DUOC  NGÂM  CHÂN 

Nắm vững bí quyết hoà trộn các loại thảo mộc tự 
nhiên để chuẩn bị bồn nước ngâm chân dành 
tặng cho Bố Mẹ. 

       Chăm sóc bản thân, quan tâm đến người 
       thân yêu
       Miễn phí
       30 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa 
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NHÀ  TRỊ  LIÊU  NHÍ 

Khoác lên mình chiếc áo đồng phục của các trị 
liệu viên Six Senses Spa để bắt đầu quy trình 
khám phá các kỹ thuật massage giúp giảm đau 
vai, cổ và đầu. Kiến thức đi liền với thực hành sẽ 
giúp các bé nhớ lâu hơn để áp dụng cho bản thân 
và cho những người thân yêu. 

       Chăm sóc bản thân, quan tâm đến người
       thân yêu
       VND 450,000 mỗi bé
       45 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Six Senses Spa 

DU  NGOAN  BANG  TÀU  GÔ  

Cùng nhảy lên chiếc tàu gỗ và tận hưởng 1 
chuyến tham quan xung quanh vịnh Ninh Vân. 
Đắm mình trong ánh nắng và hòa mình cùng với 
thiên nhiên, và thích thú ngắm nhìn các loài động 
vật tình cờ xuất hiện giữa rừng cây núi đá. 

       Tự do giữa biển khơi 
       VND 1,560,000
       (Tối đa 6 người trên 1 chuyến)
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Trung Tâm Thể Thao

VUI  CÙNG  PHAO  CHUÔI 

Vui lướt trên các con sóng trắng xoá, phấn 
khích với những lần văng, tạc mạnh mẽ, hò 
hét sảng khoái thổi bay mọi mệt mỏi và tận 
hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời 
bên nhau cùng trải nghiệm cano kéo phao 
chuối đầy vui nhộn. 

       Những phút thư giãn tuyệt vời bên nhau 
       VND 1,100,000
       (tối đa 3 người chơi mỗi lượt)
       15 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Trung Tâm Thể Thao

TRUY  TÌM  KHO  BÁU 

Hoá thân thành những nhà thám hiểm, lần 
theo những con đường mòn đầy bí hiểm, 
giải đáp các manh mối vô cùng thử thách để 
truy tìm các báu vật được cất giấu bí mật. 

       Thoả chí phiêu lưu khám phá 
       VND 275,000 mỗi bé
       90 phút
       Trẻ từ 5 tuổi trở lên
       Jungle Gym

XEM  PHIM  NGOÀI  TROI 

Cùng tận hưởng 1 buổi tối dã ngoại trên bãi biển 
trong lúc xem phim ngoài trời, càng tuyệt vời 
hơn với 1 ít bỏng ngô và ánh lửa trại bập bùng 
(tùy vào thời tiết). 

       Trải nghiệm độc đáo 
       VND 690,000 mỗi bé
       3 giờ đồng hồ (6:00 – 9:00 tối)
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Bãi biển trước Trung Tâm Thể Thao

NHIÊP  ANH  GIA  NHÍ   

Chụp ảnh ‘dễ như ăn kẹo’. Mọi kỹ thuật cơ bản sẽ 
được truyền đạt, mọi góc sống ảo đẹp nhất tại khu 
nghỉ sẽ là nơi nhiếp ảnh gia nhí thực hành và sáng 
tạo nên những tấm ảnh tuyệt vời nhất làm kỷ niệm. 
Học viên nhí được trang bị 1 máy ảnh lấy liền, 1 
cuộn phim và 1 khung ảnh gỗ thủ công.

       Khơi dậy đam mê nghệ thuật
       VND 570,000 mỗi bé
       90 phút
       Trẻ từ 6 tuổi trở lên
       Trung tâm hoạt động, trải nghiệm
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NHÀ  THIÊN  VAN  NHÍ   

Các bé sẽ tham gia lớp hướng dẫn để giúp xác 
định vị trí của các vòm sao và hành tinh khác 
nhau. Hướng dẫn viên sẽ giúp các bạn nhỏ sử 
dụng một ứng dụng thiên văn đặc biệt, vừa nằm 
ngắm sao, các bé còn được nằm thưởng thức các 
ly nước uống được pha chế ngon lành. 

       Vươn tới những vì sao
       VND 345,000 mỗi bé
       60 phút (19:00 – 20:00 thứ năm và Chủ nhật
       hàng tuần)
       Trẻ từ 6 tuổi trở lên
       Quầy bar Drinks by the Beach

TÔ  TUONG 

Các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào phiên “đấu 
giá” để chọn ra một chiếc tượng mà mình yêu 
thích nhất. Sau đó, bé sẽthỏa sức phát huy tính 
sáng tạo và khả năng nghệ thuật của mình bằng 
cách vẽ lên những màu sắc độc đáo và thú vịlên 
chiếc tượng của mình.  

       Sắc màu sáng tạo 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

NGHÊ  THUÂT  GÂP  GIÂY 

Với bộ môn gấp giấy, các bé sẽ sử dụng các 
ngón tay hay còn được gọi là “bộ não thứ hai” 
của mình nhiều hơn. Càng hoạt động nhiều, linh 
hoạt thì sẽ càng tác động tích cực đến bộ não 
của bé. Bé sẽ được học cách gấp những hình 
đơn giản đến phức tạp, vừa rèn luyện sự tập 
trung, lại vừa rèn luyện tính kiên nhẫn của bé.

       Cân bằng cảm xúc, thư giãn tinh thần
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

SAC  MÀU  TRANH  CÁT 

Một bức tranh cát là sự kết hợp hài hòa của 
nhiều màu sắc khác nhau. Bé hãy thử tài làm 
nghệ sĩ, hãy kết hợp trí tưởng tượng, sự sáng 
tạo và những hạt cát đầy màu sắc sặc sỡ để 
tạo ra bức tranh đẹp nhất của mình bé nha!

       Thể giới của trí tưởng tượng 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

TRUY  TÌM  DÔ  VÂT 

Các bé hãy cùng thử thách khả năng quan sát của 
mình bằng cách tìm các món đồ được liệt kê sẵn 
và thử thách khả năng phán đoán, suy luận bằng 
cách tìm các món đồ theo các thuộc tính bắt 
buộc. Hãy cùng tham gia để trở thành người 
nhanh tay nhanh mắt nhất của làng Vooc nào!

       Quan sát và suy luận 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

TRANG  TRÍ  CHUÔN  CHUÔN  TRE 

Chuồn chuồn tre là món đồ chơi dân dã, lâu đời 
dường như đang dần bị lãng quên bởi cuộc sống 
hiện đại. Các bé ơi, hãy cùng nhau giúp cho 
những chú chuồn chuồn tre sống lại bằng những 
màu sắc tươi vui và độc đáo, biến chúng trở nên 
sống động và đầy sức sống hơn nào.

       Thúc đẩy sự sáng tạo 
       Miễn phí
       30 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

31. 32.

34.33.

35. 36.

6



LÀM  TRANH  GIÂY  DÁN    

Hãy cùng nhau tạo ra những bức tranh độc đáo 
bằng cách sử dụng những màu sắc có sẵn trên 
những tờ giấy báo cũ và biến chúng thành những 
màu sắc cho bức tranh của riêng mình.

       Tỉ mỉ sáng tạo 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

SÁNG  TAO  VOI  BÔT  NAN 

Các bé sẽ được học cách làm bột nặn hay còn gọi 
là đất nặn từ bột mì. Vừa đơn giản vừa an toàn. 
Sau khi tự tạo những cục bột nặn của riêng mình, 
bé có thể thoải mái sáng tạo ra những hình thù 
thú vị mà bé thích.

       Cải thiện kỹ năng tập trung 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

LÀM  DÂT  SÉT  BÔT  MÌ 

Các bé sẽ được tự mình tạo ra những hình 
thù yêu thích từ đất sét bột mì. Sản phẩm 
sau khi khô lại bé có thể trang trí bằng 
những sắc màu mà mình yêu thích và đem 
về làm kỉ niệm.

       Cải thiện kỹ năng tập trung 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

CÙNG  LÀM  KEO  DEO

TRÁI  CÂY 

Tín đồ của kẹo dẻo đâu nào! Các bé có thích 
học làm kẹo dẻo và tự mình làm ra những 
chiếc kẹo từ các nguyên liệu hoàn toàn tự 
nhiên và an toàn không nào. Nhớ khoe thành 
quả với Ba, Mẹ nhé!

       Khéo léo, tỉ mỉ 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

CÙNG  LÀM  KEM 

Các bé sẽ được trải nghiệm tự mình làm ra kem 
từ những loại trái cây mà bé yêu thích. Nghe thật 
hấp dẫn phải không nào, còn chần chừ gì nữa mà 
không tham gia nhanh nào bé ơi!

       Trân trọng thực phẩm sạch 
       VND 250,000 mỗi bé
       45 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

VUI  CHOI  NGOÀI  TROI  

Cùng nhau tập trung về sân chơi ngoài trời của 
Vooc Village với thật nhiều trò chơi thú vị với 
bạn bè của mình nào bé ơi. Bé cũng có thể rủ 
Ba, Mẹ cùng tham gia với mình nữa đấy.

       Phát triển thể chất toàn diện 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

37. 38.

40.
39.

41. 42.
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CHIÊC  HÔP  BÍ  ÂN  

Các bạn nhỏ sẽ cùng thử tài đoán đồ vật của mình 
bằng xúc giác. Chưa hết đâu, các bạn còn có thể 
trở thành người đi đố các bạn bè của mình nữa 
đấy. Thật thú vị phải không nào các bạn nhỏ ơi!

       Cải thiện khả năng tập trung 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

VE  TRANH  BANG  NGÓN  TAY  

Các bạn nhỏ có biết ngón tay quan trọng như thế 
nào đến sự phát triển của mình không nào? Vẽ 
tranh bằng ngón tay là một trong những phương 
pháp giúp trẻ em cảm nhận một cách chân thật 
nhất xúc giác của mình, thúc đẩy sự phát triển 
của trí não. Đừng ngại việc lấm bẩn bàn tay của 
mình và tạo ra những tác phẩm độc đáo và duy 
nhất cho riêng mình ngay nào.

       Tập trung sáng tạo 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

CÙNG  LÀM  CHUÔNG  GIÓ  TRE 

Có bao giờ các bạn nhỏ nghĩ đến việc mình có 
thể làm ra một chiếc chuông gió thực sự không 
nhỉ? Ở Six Senses Ninh Vân Bay, các bạn hoàn 
toàn có thể tự mình làm được được một chiếc 
chuông gió bằng tre theo cách đơn giản nhất và 
an toàn nhất. Đừng bỏ lỡ chương trình thú vị này 
các bạn nhỏ ơi!

       Thúc đẩy sự sáng tạo 
       Miễn phí
       60 phút
       Làng Vọoc

LÀM  VÒNG  DEO  TAY 

Các bạn nhỏ có hứng thú với chiếc vòng tay 
tự mình làm ra không nào? Hãy lên ý tưởng 
và tự thiết kế cho mình 1 chiếc vòng đeo tay 
có màu sắc thật độc đáo của riêng mình ngay 
thôi nào.

       Thúc đẩy sự sáng tạo 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

LÀM  LÔNG  DÈN  HÔI  AN   

Các bạn nhỏ có thích những chiếc đèn lồng đầy 
màu sắc không nhỉ? Các bạn có muốn tự mình 
làm một chiếc lồng đèn với màu sắc do mình tự 
chọn không nhỉ? Nếu có thì đừng bỏ lỡ chương 
trình này tại Vooc Village nhé!

       Khám phá giá trị truyền thống 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ từ 8 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

TRÔNG  CÂY  TRÊN  GIÂY  

Các bạn nhỏ có biết rằng chúng ta có thể trồng 
cây từ giấy? Giấy có thể làm nguồn dinh dưỡng 
đầu đời cho hạt mầm phát triển nữa đấy. Hãy 
đến và cùng khám phá điều thú vị của giấy tại 
Vooc Village ngay thôi nào.

       Học hỏi, chung tay bảo vệ môi trường
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

43. 44.

46.
45.

47.

48.
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LÀM  DÔ CHOI  GIÂY  TÁI  CHÊ 

Ngoài gấp giấy thì còn có cách nào khác để làm 
đồ chơi từ giấy nữa nhỉ? Các bạn nhỏ có muốn 
biết thêm một điều thú vị nữa từ giấy không nào? 
Nếu có thì đừng bỏ lỡ chương trình thú vị này.

       Học hỏi, chung tay bảo vệ môi trường 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

TRUY  TÌM  MÀU  SAC 

Trò chơi thử thách theo đội nhóm. Các đội chơi 
thi tìm các vải màu được bí mật cất giấu xung 
quanh và nhanh tay thu thập chúng về cho đội 
của mình. Đội nào giành chiến thắng nhiều nhất 
sẽ giành được phần thưởng nữa đấy, nhanh nhanh 
rủ bạn bè cùng tham gia nào các bạn nhỏ ơi!

       Phát triển tinh thần tập thể 
       Miễn phí
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

TRÔNG  CÂY  TU  SÔ CÔ LA 

Một cây bạc hà mọc trên sô cô la ư? Chờ 
đã… Có thật không? Thật nhé! Các bé sẽ 
được tự tay “trồng” những cây bạc hà trong 
các chậu sô cô la nhỏ xinh. Bé cũng có thể 
mang về làm quà tặng cho Ba, Mẹ nữa đấy! 
Đừng bỏ qua trò chơi thú vị này nhé! 

       Hoạt động thể chất, trí não 
       VND 250,000 mỗi bé
       45 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

BONG  BÓNG  BÍ  ÂN  

Các bé hãy đón xem vật gì được giấu bên 
dưới lớp bong bóng xà phòng. Ai đoán được 
nhiều vật nhất sẽ là người chiến thắng! 

       Cải thiện khả năng tập trung 
       Miễn phí 
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

BUA  TIÊC  BONG  BÓNG  

Tham gia bữa tiệc bong bóng nước và giao lưu 
với những người bạn khác tại câu lạc bộ trẻ em. 
Đó là cách tốt nhất để giải nhiệt trong những 
ngày nóng bức!

       Vui giao lưu học hỏi 
       Miễn phí 
       60 phút
       Trẻ từ 3 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

TÌM  HIÊU  VÊ  ÂM  NHAC  DÂN  CA 

VIÊT NAM 

Các bạn nhỏ đã biết hát bài dân ca nào chưa nhỉ? 
Các bạn nhỏ đã được mặc thử trang phục truyền 
thống chưa nhỉ? Hãy tham gia với Vooc Village 
để tìm hiểu điều thú vị gì sẽ diễn ra nào!

       Tìm hiểu văn hoá truyền thống 
       Miễn phí
       60 phút
       Làng Vọoc

49. 50.

52.51.

53.
54.
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TRANG  TRÍ  MET  TRE  

Hãy biến những chiếc mẹt tre thường ngày thành 
các tác phẩm nghệ thuật nhờ vào khả năng sáng 
tạo của mình các bạn nhỏ nhé! 

       Thoả sức sáng tạo 
       VND 150,000 mỗi bé
       60 phút
       Làng Vọoc

TRÒ  CHOI  DÂN  GIAN 

Cùng tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc vào 
16:30 các buổi chiều. Các bé sẽ có những giờ 
phút rất vui bên bạn bè! Bé cũng có thể chơi cùng 
ông bà cha mẹ nữa đấy nhé!

       Phát triển thể chất toàn diện
       Miễn phí
       60 phút
       Làng Vọoc

SÁNG TAO  CÙNG  QUE  GÔ 

Cùng thể hiện trí sáng tạo tuyệt vời của 
mình bằng cách biến các que gỗ thành đồ 
chơi, hình thù ngộ nghĩnh khác nhau.

       Thúc đẩy sự sáng tạo 
       VND 250,000 mỗi bé
       60 phút
       Trẻ từ 4 tuổi trở lên
       Làng Vọoc

HOC  LÀM  BÁNH  BÒN  BON

Các bé sẽ được học cách làm một loại bánh 
đặc sắc từ bột, dừa và đậu phộng. Cùng thưởng 
thức món bánh bòn bon nổi tiếng tại các vùng 
quê của Việt Nam. Đảm bảo các bạn nhỏ sẽ 
thích mê! 

       Tìm hiểu nghệ thuật ẩm thực truyền thống 
       Miễn phí
       60 phút
       Làng Vọoc

55. 56.

58.57.

10


