


Tết đến không chỉ là niềm khao khát của 

biết bao đứa trẻ để được xúng xính quần 

áo mới, được ăn mứt bánh và được lì xì, 

mà còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu 

sắc.

Đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm 

mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất 

trời, vạn vật cỏ cây. Bên cạnh đó là khao 

khát sự trường tồn cuộc sống, sự hài hòa 

Thiên – Địa – Nhân, sự gắn kết trong 

cộng đồng, gia tộc và gia đình.

LỄ DỰNG NÊU

Dựng cây nêu ngày Tết là phong tục truyền thống của người 

Việt. Thời xưa, hầu như gia đình nào cũng dựng cây nêu vào 

dịp Tết nhưng đến nay chỉ còn một số ít nhà duy trì phong tục 

này.

Cây nêu thường làm bằng cây tre già, cao ngọn, trên đó treo các 

biểu tượng, đồ vật theo đúng phong tục và quan niệm của người 

xưa. Ngày dựng cây nêu còn được gọi là ngày lên nêu, tức ngày 

23 tháng chạp và ngày hạ nêu là ngày 7 tháng 1 âm lịch.

Cây nêu được dương cao mang ý nghĩa là cây bảo vệ cho người 

dân, cho vùng đất đó được yên bình, được bảo vệ khỏi những 

điều không may. Bóng của cây nêu lan tỏa đến đâu thì đấy là 

vùng đất bình yên, những điều không may được xua tan.

Theo quan niệm của người xưa, khi bóng tối còn trong đất liền, 

lẫn vào vùng đất của con người thì sẽ mang đến những điều 

không may. Khi dựng cây nêu lên, Bụt giúp người dân hóa phép 

trừ đi những điều không may đó.



 

TỤC XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM

Tục xông đất đầu năm là nét văn hóa đặc trưng của 

người Việt, ở một khía cạnh nào đó mang ý nghĩa gắn 

chặt tình cảm và mang đến cho nhau những lời chúc may 

mắn tốt lành nhất trong ngày đầu năm mới. Tục lệ xông 

đất đầu năm cũng thể hiện khát vọng thịnh vượng, an 

khang, hạnh phúc của mỗi gia đình mỗi khi Tết đến 

xuân về.

DÂNG HƯƠNG

Việc thắp hương là một nét đẹp văn hóa truyền thống 

không thể thiếu trong các dịp giỗ chạp, lễ tết. Nén hương 

được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng. Nén 

hương lúc này không còn là thứ hàng bình thường, mà 

nó đã trở thành một sản phẩm tinh thần không thể thiếu 

của người Việt.



Làm dưa món ngày Tết 
tại Bếp của Bà
Dù ở nơi đâu, người Việt sẽ không bao giờ thiếu Bánh Chưng trong 
nhà vào ngày Tết. Gói Bánh Chưng chính là cả một nền nông nghiệp 
lúa nước được gói ghém trong chiếc bánh. Chúng tôi dành khoảng khắc 
quan trọng như vậy cho những vị khách quý tại ngôi nhà của mình.

09:00 am Làm hoa Mai ngày Tết

10:00 am Nghệ thuật gấp giấy ®

11:00 am Trải nghiệm chăm sóc da chân tại Spa ®

01:00 pm

02:00 pm

03:00 pm

03:30 pm

04:00 pm

05:00 pm

Trồng cây socola ® ©

Lớp học làm xà phòng thủ công ® ©

Làm rối tay bằng giấy tại Vooc Village ®

Đầu bếp nhí ® ©

Nông dân nhí ®

Câu chuyện về San hô tại Ninh Vân Bay ®

Grow With Six Senses 



Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1

5:00 am Câu cá đón bình minh cùng Thuyền Trưởng ® ©

7:30 am Yoga trên ván nước

10:00 am

10:30 am

Làm trà thảo dược tại Alchemy Bar ®

Tái tạo sức khỏe bằng cơ chế sinh học ® © 

11:00 am Mát xa thải độc toàn thân ® ©

11:30 am Chương trình tư vấn sức khỏe cùng Chuyên gia ®

12:00 pm Làm dưa món ngày Tết tại Bếp của Bà  ®

02:00 pm Làm xà phòng thủ công ®

03:00 pm Bóng chuyền bãi biển tại Experience Center

03:30 pm Nông dân nhí

04:00 pm Hatha Yoga ®                                                

04:30 pm Trải nghiệm Drinks Adrift - Lên thuyền lớn khám phá vịnh Ninh Vân

05:30 pm Câu chuyện về San hô tại Ninh Vân Bay

06:30 pm Thưởng thức Lẩu truyền thống Nha Trang tại Drinks by the Beach ® ©

06:30 pm Set menu Đặc biệt vủa Bếp Trưởng tại nhà hàng Dining by the Bay ® ©

07:00 pm Trải nghiệm câu mực đêm trên vịnh Ninh Vân ® ©



09:00 am Cùng làm thiệp chúc Tết tại Vooc Village ®

10:00 am Cùng trồng san hô lần cuối trong năm ® ©

11:00 am Làm mặt nạ dưỡng da từ nguyên liệu tự nhiên tại Six Senses Spa ® ©

01:00 pm

02:00 pm

02:30 pm

03:00 pm

03:30 pm

04:00 pm

Nhà pha chế nhí ® ©

Lớp học làm trang sức từ nhựa tái chế ® ©

Làm đồ trang trí Tết ®

Cùng làm bánh quy tại Vooc Village ® ©

Đầu bếp nhí ® ©

Earth Lab Tour ®

Gói bánh chưng ngày Tết tại 
Bếp của Bà
Món dưa món đã trở nên quá quen thuộc với những bữa ăn không chỉ mỗi 
dịp Tết đến nhưng cả những bữa ăn hằng ngày. Cùng các đầu bếp tại đây và 
bạn sẽ biết cách làm món dưa món thật ngọt, giòn cho bữa ăn thêm 
phong phú.

Grow With Six Senses 



5:00 am Ngắm bình minh cuối cùng năm Nhâm Dần

7:30 am Trải nghiệm leo núi và Dynamic Yoga tại Six Senses Spa ® ©  

10:00 am

10:30 am

Cùng trồng san hô lần cuối trong năm

Lớp học kỹ thuật mát xa chân ®

11:00 am Tham gia nhảy sạp trên bãi biển ® 

11:30 am Trị liệu thải độc kiểu kén nhộng ® ©

12:00 pm Hành trình đi đến giấc mơ ® ©  

01:00 pm Gói bánh chưng ngày Tết tại Bếp của Bà  ®

02:00 pm Thăm bè cá nổi truyền thống trên vịnh Ninh Vân ® ©

02:30 pm Lớp học làm trang sức từ nhựa tái chế

03:00 pm Yoga cho vùng cơ lõi ® © 

03:30 pm Earth Lab Tour  

05:30 pm Đón Tết cùng múa Lân tại Drinks by the Beach

06:30 pm Thưởng thức tiệc buffet với tôm hùm và ban nhạc 
tại Dining by the Pool ® ©

06:30 pm Thưởng thức Set Menu Tết cùng nhạc truyền thống 
tại Dining by the Rocks ® ©

10:30 pm Cùng quây quần đón năm mới bên lửa trại tại Drinks by the Beach

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1



10:00 am Tô tranh cát

11:00 am Truy tìm kho báu hải tặc tại Vooc Village ® 

01:00 pm Khám phá phương pháp thiền chuông chữa lành tại Six Senses Spa ®

01:30 pm

02:00 pm

02:30 pm

03:00 pm

Nhà pha chế nhí ® © 

Làm lồng đèn vải ® © 

Trình diễn thời trang búp bê giấy tại Vooc Village ®

Lớp học làm nhang hương trầm ® ©

Múa Lân 
tại Dining by the Bay
Một chút tưng bừng mừng Năm Mới sẽ làm bất kỳ người Việt Nam nào 
nghĩ ngay đến Múa Lân. Trong không khí rộn ràng của Múa Lân, 
cùng cầu chúc cho một năm mới phát đạt, hanh thông mọi sự.

Grow With Six Senses 



CHỦ NHẬT, NGÀY 22 THÁNG 1 (MÙNG 1)

06:00 am Theo chân chuyên gia bảo tồn ngắm Vooc

07:00 am Chinh phục đỉnh Hòn Hèo chào đón năm mới  ®

07:30 am

09:00 am

Lớp yoga Asana ® ©

Du ngoạn đảo tại vịnh Ninh Vân  ® ©

09:30 am Múa Lân tại Dining by the Bay

10:00 am Du Xuân - thăm chùa cầu may đầu năm  ® ©

12:00 pm Chương trình tư vấn giấc ngủ của Six Senses ®

01:00 pm Vui Hội Xuân tại Experience Center 

02:00 pm Trị liệu làm dịu cơ © ®  

02:30 pm Thiền chuông chữa lành ®

03:00 pm Yoga Bay ® ©

03:30 pm Lớp học làm nhang hương trầm

05:30 pm Thưởng thức Set Menu Tết dành cho gia đình tại Dining by the Bay ® ©

06:30 pm Thưởng thức Lẩu hải sản truyền thống Nha Trang 
tại Drinks by the Beach ® ©



09:00 am Làm vòng tay

10:00 am Trang trí nón lá truyền thống ® ©

11:00 am Trang trí mẹt tre ® ©

12:00 pm

01:00 pm

02:00 pm

03:00 pm

03:30 pm

Học làm bánh truyền thống Việt Nam ® © 

Nhà pha chế nhí® ©

Lớp học nhuộm vải từ nguyên liệu tự nhiên ® ©

Làm đất sét bột mì ® ©

Nông dân nhí ®

Vui Hội Xuân tại 
Nhà hàng Dining by the Pool
Ngày Tết Nguyên Đán tại Việt Nam sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi không 
khí nô nức tại Hội Xuân và Chợ Tết. Khu nghỉ mong muốn tái hiện lại 
không gian và trải nghiệm đặc biệt này với những sản phẩm truyền thống của 
địa phương tại các quầy hàng, khơi dậy cảm xúc hoài niệm về một ngôi làng 
truyền thống lâu đời. 

Grow With Six Senses 



06:30 am Đốt cháy năng lượng tại Jungle Gym

07:30 am Pranayama Yoga ® 

09:30 am

10:00 am

Khám phá văn hóa truyền thống tại thành phố Nha Trang ® ©

Lớp học làm dầu dừa 

10:30 am Lớp học kỹ thuật mát xa vai cổ ®

11:00 am Trị liệu Đá nóng ® © 

11:30 am Trị liệu mặt Ananda ® ©  

02:00 pm Lớp học nhuộm vải từ nguyên liệu tự nhiên

03:00 pm Trải nghệm sea scooter tại Experience Center  ® ©

03:30 pm Nông dân nhí

04:00 pm Power Yoga ® ©  

04:30 pm Trải nghiệm Drinks Adrift - 
Lên thuyền lớn khám phá vịnh Ninh Vân ® ©

06:30 pm Thưởng thức Buffet phong cách Tokyo 
tại nhà hàng Dining by the Pool  ® ©

07:00 pm Trình chiếu phim thiếu nhi tại Vooc Village

08:30 pm Rạp chiếu phim ngoài trời tại Drinks by the Beach  

THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 1 (MÙNG 2)



Triển lãm Voọc Chà Vá 
Chân Đen 
Phía sau khuôn viên nghỉ dưỡng của Six Senses Ninh Van Bay chính là 
ngôi nhà của đại gia đình loài Voọc Chà Vá Chân Đen, động vật quý hiếm 
có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là loài khá nhút nhát, vì vậy nếu bạn gặp chúng 
trong thời gian lưu trú thì đó là một đặc ân hiếm có. Triển lãm Voọc Chà 
Vá Chân Đen cung cấp nhiều thông tin về những người bạn này và chia sẻ 
câu chuyện về nỗ lực bảo tồn của chúng tôi đối với loài voọc.

Grow With Six Senses 

09:00 am Trang trí chuồn chuồn tre tại Vooc Village 

10:00 am Triển lãm Voọc Chà Vá Chân Đen

11:00 am Nhà trị liệu nhí ®©

12:00 pm

01:00 pm

02:00 pm

03:00 pm

04:00 pm

Làm bánh truyền thống Việt Nam ® ©

Nhà pha chế nhí ® © 

Lớp học làm xà phòng thủ công ® ©

Vui cùng phao chuối tại Experience Center ® ©

Kịch "Vooc Chà Vá tại Ninh Vân"



THỨ BA, NGÀY 24 THÁNG 1 ( MÙNG 3)

07:00 am Trải nghiệm leo núi qua Đập nước cùng Benjamin ®

07:30 am Lớp học Tai Chi ®

09:30 am

10:00 am

Trải nghiệm Tắm Bùn và khám phá thành phỐ Nha Trang ® ©

Triển lãm Voọc Chà Vá Chân Đen

10:30 am Trị liệu mặt cho da nhờn ® ©  

11:00 am Mát xa truyền thống Việt Nam ® ©  

11:30 am Chương trình tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia ®

01:00 pm Học pha cà phê truyền thống Việt Nam tại Drinks by the Beach

02:00 pm Lớp học làm xà phòng thủ công ®

02:30 pm Funtube tại Experience Center ® ©

03:30 pm Yoga cho cơ mặt ®

04:00 pm Kịch "Vooc Chà Vá Ninh Vân"

06:30 pm Thưởng thức bữa tối ngoài trời tại Dining by the Rocks ® ©

06 :30 pm Thưởng thức Set Menu truyền thống Việt Nam và Bữa tối À La Carte 
tại Dining by the Bay ® ©



Tiệc nếm thử rượu vang tại 
Nhà Hàng Dining by the Rocks
Khu nghỉ mang đến nhiều lựa chọn về rượu vang để bạn thưởng thức và 
khám phá hương vị quyến rũ độc đáo của các thương hiệu hàng đầu trên thế 
giới. Bạn cũng có thể dành thời gian thảo luận những câu chuyện thú vị với 
những người yêu thích và chuyên gia về rượu vang tại sự kiện.

Grow With Six Senses 

09:00 am Làm tranh xé dán ®

10:00 am Earth Lab Tour ®

11:00 am Móng tay xinh tại Six Senses Spa ® ©

12:00 pm

01:00 pm

02:00 pm

03:00 pm

04:00 pm

Nhà pha chế nhí ® ©

Làm nến thủ công tại Alchemy Bar ® ©

Làm áo dài giấy cho búp bê ®

Truy tìm sắc màu ®

Câu chuyện về San hô tại Vịnh Ninh Vân ®



THỨ TƯ, NGÀY 25 THÁNG 1 (MÙNG 4)

06:30 am Theo chân chuyên gia bảo tồn ngắm Vooc

07:00 am Học cầu lông cơ bản ®

07:30 am

09:30 am

Yoga thải độc ®

Khám phá truyền thống ngày Tết tại thành phố Nha Trang ® ©   

10:00 am Earth Lab Tour

10:30 am Cùng chăm sóc bàn tay, bàn chân ® ©

11:00 am Trị liệu Tre ấm và Thảo dược ® ©

11:00 am Trị liệu Manipura ® ©

02:00 pm Làm nến thủ công tại Alchemy Bar

02:30 pm Thi thả diều tại Experience Center ®

03:30 pm Flow Yoga ® ©                                                                    

05:00 pm Câu chuyện về San hô tại Vịnh Ninh Vân

05:30 pm Thử rượu tại Dining by the Rocks ® © 

06 :30 pm Thưởng thức buffet Churrasco tại Dining by the Pool ® ©

07 :00 pm Trình chiếu phim thiếu nhi tại Vooc Village

08 :30 pm Rạp chiếu phim ngoài trời tại Drinks by the Beach  



Kịch "Vooc Chà Vá Ninh Vân"
Theo dõi tâm trạng, giọng điệu và hành động của các nhân vật trong vở kịch 
để tìm hiểu về cuộc sống của loài voọc theo một cách tiếp cận khác. Khi câu 
chuyện phát triển, hành vi, chế độ ăn uống và lối sống của chúng được tiết lộ 
và bạn sẽ cảm thấy mình đã đến gần hơn với loài động vật đang bị đe dọa này.
 

Grow With Six Senses 

09:00 am Ai nhanh mắt hơn

10:00 am Học làm bột nặn ® ©

10:30 am Cùng trồng san hô 

11:00 am

01:00 pm

02:00 pm

03:00 pm

04:00 pm

Yoga thật vui ®

Cùng làm bánh quy ® ©

Học chúc Tết tại Vooc Village 

Làm kem trái cây tại Vooc Village ® ©

Trang trí túi Vooc



THỨ NĂM, NGÀY 26 THÁNG 1 (MÙNG 5)

07:00 am Trải nghiệm leo núi qua Bãi Tiên ®

07:30 am Trải nghiệm câu cá trên vịnh Ninh Vân ® ©

08:00 am

09:30 am

Yoga Hatha ®

Cùng trồng san hô

10:00 am Tìm hiểu về chuông xoay Tây Tạng ®

11:00 am Mát xa Ayurvedic  ® ©  

11:30 am Chương trình tư vấn sức khỏe cùng Chuyên gia ®

12:00 pm Học nấu món Việt Nam ® ©

02:00 pm Làm dầu gội và mặt nạ cho tóc tại Alchemy Bar

03:30 pm Yoga Arial ® © 

06:00 pm Thưởng thức lẩu truyền thống Nha Trang tại Drinks by the Beach ® ©

06:30 pm Thưởng thức Set Menu truyền thống Việt Nam và Bữa tối À La Carte 
tại Dining by the Bay ® © 

07:00 pm Trải nghiệm câu mực đêm trên vịnh Ninh Vân ® ©  



T +84 258 3524 268  E  reservations-ninhvan@sixsenses.com
sixsenses.com/NinhVanBay

facebook.com/sixsensesninhvanbay   instagram.com/sixsensesninhvanbay   twitter.com/ssninhvanbay


