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Những ngày hè oi ả đã qua đi
nhường chỗ cho tiết trời

giao mùa mát dịu, đủ khiến
"con tim mê xê dịch" xao xuyến.

Bớt ồn ào, bớt vội vã, sự dịu dàng
của mùa thu khiến ta tĩnh lại,

tìm về với những điều yên bình trong
khoảnh khắc đoàn viên sum vầy.

FLC Hotels & Resorts sẽ cùng bạn
tận hưởng những ngày "thơ" nhất

trong năm cùng
cẩm nang du lịch mùa thu

với muôn vàn ưu đãi trọn gói. 



Trung Thu
Mùa đoàn viên, an yên sum vầy

Tin tức

Trung thu, là giữa mùa thu. Tết trung thu rơi vào ngày rằm tháng 8 giữa độ mùa thu tiết trời trong 
lành, mát mẻ nhất trong năm, đây cũng là thời điểm khi trăng tròn và sáng nhất. Mùa trăng tròn không 
chỉ là sự mong ngóng đêm rước đèn phá cỗ của con trẻ mà còn khiến chúng ta bồi hồi với những kỷ 

niệm khó quên bên gia đình. 

Trong ngày lễ này, theo phong tục người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều sẽ quây quần 
bên nhau cùng làm cỗ cúng gia tiên. Khi đêm xuống, mặt đất ngập tràn ánh trăng vàng, xóm làng cùng 
nhau tụ họp uống nước chè xanh, ăn bánh nướng bánh dẻo, ngắm trăng và bày hoa quả, bánh kẹo cho 

trẻ em phá cỗ, vui chơi, rước đèn, múa Lân, trông trăng... 

Cũng từ đó trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết trung thu cũng được gọi là Tết đoàn viên. Dù 
là gia đình hay bạn bè, được ở bên người yêu thương để sẻ chia chính là món quà trung thu có nghĩa 

nhất trong ngày đoàn viên.

FLC Hotels & Resorts kính chúc du khách có một mùa Tết Trung Thu đoàn viên, an yên sum họp bên 
những người thân yêu và cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ dưới ánh trăng.
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Tin tức

Với hội đồng giám khảo 
danh giá và sức ảnh hưởng 
tới ngành du lịch toàn thế 
giới, World Travel Awards 
được ví như "Oscar ngành 
du lịch", là giải thưởng mà 
bất kì khách sạn nào cũng 
mong muốn được xướng 
tên. Tiếp nối thành công 
của những năm trước, 
2022 hứa hẹn sẽ là năm 
bùng nổ của FLC Hotels & 
Resorts trên "đấu trường" 
quốc tế này. 

          Sau 1 năm vắng bóng, Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards đã quay trở lại. FLC Hotels & Resorts vinh dự và tự hào 
được đề cử tới 11 hạng mục quan trọng trong khuôn khổ giải thưởng với sự góp mặt của tất cả các quần thể FLC: 

FLC Sầm Sơn được đề cử đến 4 hạng mục giải thưởng:
     Asia's Leading Family Resort 2022 - Resort gia đình hàng đầu châu Á
     Vietnam's Leading Beach Resort 2022 - Resort biển hàng đầu Việt Nam
     Vietnam's Leading Family Resort 2022 - Resort gia đình hàng đầu Việt Nam
     Vietnam's Leading Resort 2022 - Resort hàng đầu Việt Nam

FLC Quy Nhơn nhận đề cử 3 hạng mục giải thưởng danh giá:
     Asia's Leading Villa Resort 2022 - Villa Resort hàng đầu châu Á
     Vietnam's Leading Beach Resort 2022 - Resort biển hàng đầu Việt Nam
     Vietnam's Leading Villa Resort 2022  - Villa Resort hàng đầu Việt Nam

FLC Hạ Long được đề cử hạng mục quan trọng:
     Asia's Leading Conference Hotel 2022 - Khách sạn hội nghị hàng đầu châu Á

FLC Vĩnh Phúc được đề cử hạng mục:
     Asia's Leading Family Resort 2022 - Resort gia đình hàng đầu châu Á

Khách sạn mới khai trương FLC City Hotel Beach Quy Nhơn được đề cử 2 hạng mục:
     Asia's Leading City Hotel 2022 - Khách sạn trong phố hàng đầu châu Á
     Vietnam's Leading City Hotel 2022 - Khách sạn trong phố hàng đầu Việt Nam
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FLC HOTELS & RESORTS NHẬN ĐỀ CỬ
TỚI 11 HẠNG MỤC TẠI GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ
WORLD TRAVEL AWARDS 



Combo vàng
đón sang

Mở bán: Đến hết 30/11/2022

Lưu trú: Từ 06/09 - 28/12/2022

* Linh hoạt kết hợp nghỉ dưỡng giữa FLC Quy Nhơn
và FLC City Hotel Beach Quy Nhơn (gói 3 đêm) 0962625582 resa@�c.vn

Phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao kèm bữa sáng

Vé bay Bamboo Airways khứ hồi

1 Bữa trưa dành cho 2 người

Miễn phí tham quan FLC Zoo Safari
và xe bus đón tiễn sân bay

Giảm đến 25% các dịch vụ ẩm thực,
spa & karaoke

Miễn phí sử dụng vô vàn tiện ích nội khu

ĐẶT PHÒNG NGAY

Trọn gói bay - nghỉ Quy Nhơn siêu ưu đãi

ch
ỉ t

ừ 3.290.000/ 2 đêmV N Đ / K H Á C H



Tiệc vui bùng nổ cuối hè
tại các thiên đường nghỉ dưỡng

 Những ngày hè đang 
dần trôi qua để chuẩn bị đón 
thu về, giai đoạn này nền nhiệt 
đã giảm bớt, tại các vùng biển 
lượng mưa cũng ít dần, thích 
hợp để các tín đồ vi vu lên lịch 
và tận hưởng chút nắng còn 
vương lại. Không ít doanh 
nghiệp cũng lựa chọn thời 
điểm này để đưa cán bộ nhân 
viên đi nghỉ ngơi hay tổ chức 
những sự kiện, gala dinner tri 
ân khách hàng.

Tin tức
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FLC Sầm Sơn với thế mạnh là bãi cỏ trải dài thẳng tắp và bãi biển rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc chơi đồng đội 
thả ga, team building gắn kết tràn ngập tiếng cười.



Tiêu điểmTin tức
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Sự thuận lợi về mặt thời tiết cũng khiến cho nhu cầu tổ chức lễ 
cưới ngoài trời, sang trọng, độc đáo của các cặp đôi lên ngôi.

FLC Vĩnh Phúc - nơi lưu dấu những kỷ niệm đẹp thời học sinh, 
giữa sắc xanh của thiên nhiên và khung cảnh đậm chất hoàng gia 

thanh lịch.

Bầu trời trong xanh chan hòa với nắng, gió và hơi biển, 
một buổi tiệc cưới ngoài trời tại FLC Quy Nhơn ghi dấu ấn mạnh 

mẽ đến khách hàng, vừa ấm cúng vừa thơ mộng hệt
như trong cổ tích.

FLC Hạ Long - Sky21 Bar & Lounge tụ điểm 
đích thực của các “dân chơi” sành điệu. 
Những công ty trẻ, năng động mong muốn tổ 
chức những sự kiện sôi động màu sắc thì FLC 

Hạ Long sẽ không làm bạn thất vọng.
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SKY 21 BAR & LOUNGE - FLC HẠ LONG VINH DỰ
NHẬN ĐỀ CỬ “DINING AWARD” TẠI GIẢI THƯỞNG
INTERNATIONAL TRAVEL AWARDS  2022 

 Chỉ mới ra mắt vào tháng 2 năm 
nay, thế nhưng Sky21 Bar & Lounge - Bar 
trên cao duy nhất tại Hạ Long, tọa lạc tại 
tầng 21 của FLC Grand Hotel Hạ Long đã 
gây ấn tượng mạnh và trở thành một trong 
những địa điểm “must-go” của du khách 
khi đến thăm thành phố Vịnh. 

Sở hữu tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long 
độc đáo cùng phong cách thiết kế xa hoa, 
lộng lẫy, SKY21 Bar & Lounge mở ra một 
không gian giải trí đẳng cấp cùng những 
lựa chọn ẩm thực tinh tế. Chính nhờ những 
thế mạnh đặc biệt này, SKY21 Bar & 
Lounge vinh dự nhận đề cử giải thưởng 
“Dinning Award” trong khuôn khổ giải 
thưởng du lịch quốc tế danh giá & uy tín.

Giải thưởng du lịch quốc tế - International 
Travel Awards (ITA) là giải thưởng thường 
niên được tổ chức và quản lý bởi Công ty 
Tổ chức và Quản lý Sự kiện Golden Tree, 
Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất. Đây là giải thưởng tập trung đề cao 
những cống hiến to lớn, nổi bật của các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du 
lịch, lữ hành và khách sạn. Chính thức hoạt 
động từ năm 2018, uy tín của ITA đã được 
công nhận toàn cầu và đại diện cho “những 
gì tốt nhất” mà ngành du lịch trên thế giới 
có thể đáp ứng được. 

Tin tức



Tiêu điểm

CHÚC MỪNG CÁC

2 ĐỢT THÁNG 6 & 7

HOÀNG QUÂN DUYÊN TRẦN

Vậy là, sau những tháng ngày đua tranh quyết liệt, Vòng 2 của cuộc thi "Hè vui check-in, nhận ngay quà xịn" tháng 6 và 
tháng 7 đã tìm được những "GƯƠNG MẶT VÀNG" xứng đáng nhất. 

Cùng FLC Hotels & Resorts chúc mừng chủ nhân của những chiếc vé máy bay miễn phí, đêm nghỉ 0đ và nhiều quà tặng 
hấp dẫn của 2 tháng vừa qua nhé:

GIẢI ĐẶC BIỆT

Giải gồm 4 đêm nghỉ tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, 2 vé máy bay khứ hồi 
Bamboo Airways, 1 voucher ẩm thực trị giá 1.000.000 VNĐ

 (sử dụng tại các nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng FLC) 

GIẢI ĐỒNG HẠNG

Giải gồm 2 đêm nghỉ tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC và 1 voucher ẩm thực trị 
giá 1.000.000 VNĐ (sử dụng tại các nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng FLC)

- Pe Ngô 

- Thẩm Mỹ Thanh Bình 

- Cưới Hỏi Huy Tính 

- Chải Nguyễn 

- Luyện Lê

- Ya Lena

- Bong Nguyen Van

- Orchid Lan
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Cầu cảng FLC Quy Nhơn
"gây thương nhớ"với diện mạo mới cực trendy

Tiêu điểm

Cầu cảng - địa điểm check-in yêu thích 
của các tín đồ sống ảo đã được khoác lên 
mình một diện mạo hoàn toàn mới. Màu 
xanh "trendy" và bắt mắt cực "hợp cảnh" 
với bãi biển thơ mộng của FLC Quy 
Nhơn.

Dưới bầu trời cao rộng, hòa màu với làn 
nước biển xanh trong và chút nắng vàng 
lấp lánh, cầu cảng như hóa thân thành 
“nàng thơ Santorini” mộng mơ.
 
Thử thách check-in cầu cảng phiên bản 
mới cùng hội bạn thân, đừng quên thuê 
thêm những chiếc xe đạp đôi ton-sur-ton 
tô điểm bộ ảnh thêm lung linh!
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*Từ nay đến hết 30/09/2022, 
khám phá FLC Quy Nhơn với 
tour xe đạp chỉ:

50.000 VNĐ/ khách/ tour. 



FLC Hạ Long ra mắt "Floating Tray"
Tiệc nhẹ bồng bềnh bên vịnh di sản

Tiêu điểm
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Là bữa tiệc sang chảnh được bày 
biện hút mắt và phục vụ ngay tại 
bể bơi, Floating Tray hứa hẹn sẽ 
mang đến cho du khách những 
bức ảnh check-in sống ảo cực 
“sang chảnh” cùng những món 
ăn đa dạng, hấp dẫn trên khay 
nổi bồng bềnh. 

Hãy chọn những bộ bikini quyến 
rũ, thả mình vào trong cái nắng 
nhẹ tại bể bơi vô cực cùng chiếc 
khay nổi, thưởng thức tiệc nhẹ 
và đừng quên chia sẻ khoảnh 
khắc “chanh sả” này để lưu giữ kỉ 
niệm đáng nhớ tại FLC Hạ Long 
nhé.



GỢI Ý NẠP NĂNG LƯỢNG CHO CON CUỐI HÈ
TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI

Cẩm nang mùa thu
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TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO TRẺ

Sau kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động lý thú, cha mẹ cần trang bị và nhắc nhớ lại cho trẻ những kiến thức để bảo vệ sức khỏe trong môi 
trường học đường như: tập cho trẻ tự mang khẩu trang khi đi học và ở nơi công cộng; rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, sau khi vui 
chơi bên ngoài, sau khi ho hoặc hắt hơi… bằng xà phòng; trang bị lọ rửa tay khô; chuẩn bị cho bé bình đựng nước, khăn mặt, khăn tay 
riêng để sử dụng nếu cần.



CÙNG CON CHUẨN BỊ ĐỒ 
DÙNG & BÀI VỞ ĐỂ TRỞ LẠI 
TRƯỜNG

Một nỗi lo chung của các bậc phụ huynh 
là sợ con sau kỳ nghỉ dài quên hết bài vở, 
nhất là với các bé còn nhỏ. Chính vì vậy, 
cha mẹ cần lên kế hoạch học tập cụ thể 
cho trẻ, thường xuyên nhắc nhở con ôn 
bài hay tốt nhất là cha mẹ dành một 
khoảng thời gian cố định mỗi ngày và 
cùng con ôn lại những bài học cũ.

Để tăng thêm hứng thú học tập và mong 
chờ ngày tựu trường, cha mẹ cũng có 
thể đưa con đi nhà sách, cùng mua sắm 
sửa đồ dùng học tập, sách vở để chuẩn 
bị cho năm học mới. Điều này cũng sẽ 
tạo không khí mới mẻ, kích thích trẻ háo 
hức mong chờ ngày trở lại trường lớp 
với thầy cô và bạn bè.

ĐI DÃ NGOẠI CÙNG CON

Mùa hè là khoảng thời gian con được 
nghỉ ngơi sau khoảng thời gian học căng 
thẳng. Tuy nhiên, lúc này các cha mẹ vẫn 
phải đi làm, vì vậy khó sắp xếp để cả gia 
đình có một chuyến đi nghỉ dài ngày. 
Nếu đã lỡ gần hết mùa hè mà gia đình 
vẫn chưa có thời gian bên nhau, cha mẹ 
hãy cố gắng sắp xếp và dành cho con một 
kỳ nghỉ ngắn trước khi quay trở lại 
guồng quay học tập nhé.

Thay vì đi xa, mất nhiều thời gian di 
chuyển, chuyến dã ngoại trong ngày để 
tìm về với thiên nhiên là lựa chọn cho 
các gia đình bận rộn. Thời gian chuyến 
đi không nhiều nhưng đủ để trẻ học 
thêm những điều mới mẻ, đồng thời 
tăng cường sự gắn kết giữa các thành 
viên trong gia đình. 

Cẩm nang mùa thu
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Tham khảo ngay gói vui chơi trong ngày Daycation tại FLC Quy Nhơn, dành cho các gia đình miền Trung 
muốn dã ngoại đổi gió. Chỉ từ 550.000 VNĐ/ khách đã bao gồm vé vào cổng, bữa trưa kèm đồ uống, sử dụng 
không giới hạn các tiện ích tại quần thể như bể bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym, xông hơi khô & ướt…



TẠI FLC QUY NHƠN BEACH & GOLF RESORT

CHỈ 550.000 VNĐ/KHÁCH

1 BỮA TRƯA KÈM ĐỒ UỐNG VÉ VÀO KHU VUI CHƠI TRẺ EM TẮM BIỂN, SỬ DỤNG XÔNG HƠI, PHÒNG GYM
BỂ BƠI TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI

ƯU ĐÃI: GIÁ CHỈ 150.000 VNĐ VỚI 1 LẦN GỘI ĐẦU     |     GIẢM 50% PHÍ THUÊ XE ĐẠP Áp dụng: từ 01/06/2022 đến 31/08/2022
Hotline: (+84) 256 628 8888 - Email: sales@flcquynhon.com.vn



Cẩm nang mùa thu
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ĐI CHÙA CẦU
BÌNH AN

Ngày lễ Vu Lan là dịp tốt để bạn dành 
thời gian cùng gia đình đi chùa cầu an, 
cầu siêu, niệm kinh, làm công quả, cúng 
dường hay thả đèn hoa đăng.

Đi chùa vừa để cầu an cho gia đình, gắn 
kết tình cảm giữa các thành viên thêm 
gần gũi, vừa là cách để tâm hồn bạn lắng 
lại giữa bộn bề cuộc sống và lan tỏa tình 
yêu thương, nhân ái đến mọi người 
nhiều hơn.

THAM GIA NGHI LỄ
BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Trong ngày lễ Vu Lan, tại các hội đoàn 
hay pháp hội thường thực hiện nghi lễ 
bông hồng cài áo. Đây là một nghi lễ đẹp 
và ý nghĩa, thể hiện lòng hiếu đạo. Bông 
hồng đỏ cho những ai may mắn còn cha 
mẹ trên đời và bông hồng trắng dành 
cho những người mà cha mẹ đã rời xa 
cõi trần thế.

Nghi lễ đầy nhân văn này nhắc nhở ta 
rằng hãy quý trọng thời gian tươi đẹp 
như bông hồng đỏ thơm ngát lúc cha mẹ 
còn bên cạnh để không phải hối tiếc khi 
Người rời xa ta, như bông hồng trắng 
buồn bã nơi ngực áo.

GẮN KẾT TÌNH CẢM  QUA 
NHỮNG CHUYẾN ĐI

Sẽ tuyệt vời hơn khi bạn gửi đến những 
bậc sinh thành của mình một lời chúc ý 
nghĩa, kèm theo đó là những hành động 
thiết thực. Đã bao lâu cả gia đình không 
ra ngoài dùng bữa hay cùng nhau đi chơi 
xa? Đã bao lâu không có những tấm ảnh 
chụp cả nhà cùng nhau vì mỗi người đều 
bận những việc của riêng mình?

Một trải nghiệm "ở nơi xa" thay món 
quà thực sự có ý nghĩa là khi xuất phát từ 
tình yêu thương và mong muốn sẻ chia 
của con cái. Chẳng có món quà nào chân 
thành hơn những khoảnh khắc sum vầy 
bên nhau và những kỷ niệm được lưu 
giữ mãi trong tim. 

NHỮNG VIỆC LÀM Ý NGHĨA
MÙA VU LAN
Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống 
văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi 
người dân Việt Nam. Làm gì để ngày lễ Vu Lan trở nên ý 
nghĩa và trọn vẹn hơn?

ƯU ĐÃI MỪNG LỄ VU LAN

Tiệc chay đặc biệt 280.000 VNĐ/ set
11:00 - 21:30, ngày 12/08/2022



LỄ QUỐC KHÁNH ĐƯỢC NGHỈ 4 NGÀY:
CHƠI GÌ, Ở ĐÂU? 

For in-room dining ordered on
IN-ROOM QR CODE

G I Ả M  Đ Ế N /  D I S C O U N T

Khi đặt dịch vụ ẩm thực tại phòng
QUA APPLESS

QUÉT MÃ QR 
TẠI PHÒNG NGAY

Tel: (+84) 256 628 8888
Website: www.�cquynhon.com.vn
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“DÂN CHƠI” HỆ CÔNG NGHỆ

Với các tín đồ công nghệ, dù là 
đi du lịch, họ cũng có những 
đam mê trải nghiệm các địa 
điểm được tích hợp công nghệ 
hiện đại, giúp chuyến đi tăng 
thêm phần thú vị, tiện lợi. Đó là 
những gì đang diễn ra với du 
khách khi đến nghỉ dưỡng tại 
FLC Quy Nhơn từ đầu mùa hè 
2022 đến nay. FLC Quy Nhơn 
là 1 trong các quần thể đầu tiên 
thuộc chuỗi FLC Hotels & 
Resorts tích hợp ứng dụng 
Appless - công nghệ “1 chạm” 
đặt dịch vụ tại phòng. Với công 
nghệ này, du khách có thể chủ 
động đặt mọi dịch vụ, yêu cầu 
ngay tại phòng mà không cần 
liên hệ với nhân viên khách 
sạn.

Chỉ cần quét mã QR code qua 
màn hình điện thoại, bạn có thể 
nhanh chóng đặt hàng mọi dịch 
vụ từ ăn uống, giải trí, spa cho 
đến tour du lịch, vé tham quan 
FLC Zoo Safari Quy Nhơn và kể 
cả là phương tiện di chuyển 
trong suốt kỳ nghỉ.

“DÂN CHƠI” HỆ KHÁM PHÁ

Với những tín đồ trẻ - khỏe 
thích các trải nghiệm năng 
động, yêu sự mặn mòi của nước 
biển và các trò chơi cảm giác 
mạnh, gợi ý dịp lễ này chính là 
đến khu nghỉ dưỡng 5 sao FLC 
Sầm Sơn để thỏa sức vẫy vùng 
giữa vô vàn những hoạt động 
giải trí hấp dẫn. 

Bên cạnh nghỉ dưỡng thư thái, 
khuôn viên FLC Sầm Sơn ngập 
tràn các hoạt động thể dục thể 
thao sẵn sàng chiều lòng các 
“chiến thần”. Mô tô nước, kéo 
phao chuối, phao bay hay chèo 
thuyền kayak, chèo SUP, bóng 
đi trên nước… đều là những gợi 
ý thú vị để tăng thêm gia vị cuộc 
vui. Đối với các du khách mới 
trải nghiệm lần đầu, bạn yên 
tâm vì các môn thể thao tại 
Trung tâm giải trí dưới nước 
FLC đều có sự hướng dẫn của 
nhân viên kỹ thuật chuyên 
nghiệp để đảm bảo an toàn. 

“DÂN CHƠI” HỆ BÁNH BÈO

Hỡi các nàng thơ với váy áo lụa là, nơi thích hợp nhất để vi vu dịp 
lễ này chính là về với miền xanh cổ tích FLC Vĩnh Phúc. Với không 
gian trong lành, bát ngát hương đồng cỏ nội, kết hợp với lối kiến 
trúc hoàng gia châu Âu, về FLC Vĩnh Phúc giống như đang dạo 
chơi giữa khu vườn cổ tích những ngày xa xưa vậy.

Cảm giác yên bình, thư thái tại khu nghỉ dưỡng sát vách Thủ đô 
chắc chắn sẽ mang đến cho các “bánh bèo” nhiều khung hình đẹp 
ngất ngây. FLC Vĩnh Phúc cũng là địa điểm lý tưởng cho các gia 
đình gần Hà Nội, không muốn chen chúc dịp lễ nơi đông người 
mà vẫn đầy đủ các tiện ích vui chơi, nghỉ dưỡng.

“DÂN CHƠI” HỆ HOÀI CỔ

Những tâm hồn ưa hoài niệm chắc chắn sẽ không thể bỏ qua vẻ đẹp 
nên thơ của vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới. Một 
chuyến nghỉ dưỡng nhẹ nhàng đến FLC Hạ Long, vừa tắm mát tại 
bể bơi vô cực, hướng ánh nhìn ra toàn vịnh biển yên bình sẽ khiến 
tâm hồn ta thư thái biết bao.

Dù yên bình và thơ mộng là thế, nhưng du khách hạ cánh nơi FLC 
Hạ Long cũng sẽ không sợ buồn chán vì còn sự hiện diện của Sky21 
Bar & Lounge - quán bar trên cao duy nhất tại Hạ Long với tầm 
nhìn cực phẩm. Vào hoàng hôn chiều tà, bạn có thể dành ít thời 
gian để đến đây thưởng trà, ngắm vịnh, đón những tia nắng cuối 
ngày cực chill. Thêm chút sôi động về đêm, tại Sky21 Bar & Lounge 
sẽ phục vụ du khách nhiều món cocktails, rượu và âm nhạc 
vui tươi.

Lễ Quốc Khánh năm nay rơi vào thứ Sáu với thời gian nghỉ lên tới 4 ngày. Cùng FLC 
Hotels & Resorts tìm hiểu địa điểm thích hợp, hấp dẫn đối với từng hệ “dân chơi” để 

quẩy tung lễ 2/9 này bạn nhé.

Cẩm nang mùa thu
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Cẩm nang mùa thu

FLC QUY NHƠN

Tour Kỳ Co - 400.000 VNĐ/ khách. Đến hết 31/10/2022
Tour Jetski - 250.000 VNĐ/ lượt. Đến hết 30/09/2022
Tour Xe Đạp - 50.000 VNĐ/ khách. Đến hết 30/09/2022

Combo Hour Vivas Karaoke - 850.000 VNĐ/ combo
Tặng 1 giờ + 10 lon bia + 3 nước ngọt + 1 đĩa trái cây

FLC HẠ LONG

Thuê 3 xe đạp đôi tặng 1 xe đạp đơn
Thuê xe đạp từ nửa ngày trở lên giảm 20%

ƯU ĐÃI
CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ



NGHỈ NGƠI VÀ THƯ GIÃN

Mùa thu là thời điểm có sự chuyển tiếp rõ rệt giữa những yếu tố 
bên trong và bên ngoài cơ thể. Càng về cuối năm, những nguồn 
năng lượng rộng mở lúc đầu sẽ dần co hẹp lại. Để hạn chế những 
tác động do thay đổi từ môi trường bên ngoài, bạn nên dành thời 
gian để thân - tâm - trí được nghỉ ngơi và thư giãn, thích ứng với 
sự chuyển giao thời tiết.

VẬN ĐỘNG NHẸ NHÀNG

Để tận hưởng trọn vẹn không khí dễ chịu của mùa thu, hãy chủ 
động dọn dẹp nhà cửa, tạo sự trong lành, thoáng mát để nguồn 
năng lượng tươi mới dễ dàng len lỏi vào không gian sống. Bên 
cạnh đó, kết hợp một số động tác yoga nhẹ nhàng được Xplore 
hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn thực sự đắm chìm vào mùa thu:

THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Hãy thử chuyển sang dùng thức ăn nóng (súp và món hầm), kết 
hợp các gia vị kích thích (tỏi, gừng, hương thảo, bạch đậu khấu, 
quế và nghệ). Làm dịu cơ thể bằng trà kết hợp với các loại trái cây, 
đặc biệt là táo.

THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM

Mỗi mùa đều mang những ý nghĩa nhất định và hướng nội tâm 
con người về những điều tuyệt diệu trong cuộc sống. Năng lượng 
mùa thu khuyến khích con người suy ngẫm về lòng biết ơn và 
những điều đã từng trải qua. Cùng nhìn lại mùa hè sôi động đã 
qua, những ký ức hạnh phúc mà bạn có và thực hành chánh niệm 
mùa thu cùng Xplore nhé.

TIPS CHĂM SÓC SỨC KHỎE
MÙA THU 

Những ngày hè nắng gắt đã qua đi, thay vào đó là những cơn mưa nhẹ 
và tiết trời dần se mát mỗi sáng. Xplore gợi ý cho bạn những tips chăm 
sóc sức khỏe trong thời điểm giao mùa, cùng tận hưởng sự thanh mát 

nhẹ nhàng của mùa thu nhé.
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Cẩm nang mùa thu

Tư thế hình tam giác
(Trikonasana)01

Tư thế kim tự tháp
(Parsvottanasana)04

Tư thế gập người chân rộng
(Prasarita padottanasana)03

Tư thế dâng lên nhà hiền triết
(Marichyasana C)05

Tư thế chiến binh
(Virabhadrasana)02



Cẩm nang mùa thu

XPLORE 19THÁNG 8 - THÁNG 9  2022

LỄ HỘI MÙA THU

Tận hưởng trị liệu ủ dưỡng giúp da sáng mịn
Enjoy the nourishing treatment to brighten 
your skin

Thời gian áp dụng/Validity: 01/09 - 30/11/2022
Đặt lịch/Reservations Required: 8921/8922 ĐẶT NGAY

Tiết kiệm/save

750.000 VNĐ
Lượt đặt

Chỉ/Only

 1.000.000 VNĐ
120 phút

Festival

Khi đặt trị liệu đặc trưng
with a Sense of Place booking



XPLORE 20THÁNG 8 - THÁNG 9  2022

Trải nghiệm hình thức mát-xa Thái độc đáo trên bàn trong 
60 phút giúp tăng cường sự dẻo dai, phục hồi cả cơ thể và 
tâm trí bằng cách cân bằng dòng chảy năng lượng bên trong 

cơ thể.
Tận hưởng miễn phí 30 phút massage chân.

Experience our unique form of table Thai massage for 60 
minutes which will help to increase flexibility,

revitalize both body & mind by balancing the energy
flow within.

 Enjoy Free 30 minute foot massage.

Thời gian áp dụng từ 1/8/2022-30/9/2022
Valid from 1st August till 30th September 2022.

Inbalance
Thời gian: 1/8 - 30/9/2022

Chỉ 650.000 VNĐ



LÀM ĐẸP SÀNH ĐIỆU
HÈ VUI ĐÚNG ĐIỆU

Áp dụng/ Validity 
01/07/2022 – 30/09/2022

0986.558.584  |  02113.175.888
resa@�cvinhphuc.com.vn

https://vinhphuc.�chotelsresorts.com 

199.000 VND

30 phút massage chân hoặc trị liệu lưng, vai, gáy
30 - minute foot massage or back neck & shoulder massage
 
10:00 -15:00 (Sunday - Friday)
10am - 3pm (Chủ nhật - Thứ 6)

COMBO 1

499.000 VND

Sục khoáng, xông hơi ướt, xông hơi   
đá muối Himalaya, massage đá nóng

Jacuzzi, sauna, Himalayan salt stone 
sauna, hot stone massage

COMBO 2

599.000 VND 

Chăm sóc da mặt kết hợp với 
massage toàn thân

Face care and body massage

COMBO 3
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Vui phá cỗ, bùng nổ tiệc ngon

FLC SẦM SƠN
Cigar Bar - Sky Bar

Cocktail Promotion
Whisky Flight chỉ 199.000 VNĐ/ set với 3 loại whisky 

Cocktail Flight chỉ 99.000 VNĐ/ set với 5 loại cocktail cùng 
hương vị và phong cách khác biệt

Bể bơi vô cực
Summer BBQ Above the pool - Chỉ từ 20.000 VNĐ/ phần

Thời gian: 15:00 - 18:00

Aqua Chill Bar
Combo hải sản Aqua Chill Bar chỉ 299.000 VNĐ,

tặng 2 bia cho mỗi combo hải sản
Buffet Bia chỉ 149.000 VNĐ 

Áp dụng hàng ngày
Trình diễn nhạc sống mỗi tối cuối tuần

Beer Garden 2
Mua 1 Tặng 2 - Party Beer cực đã

Mua 1 keg bia nhận 2 vé vòng quay ánh sáng
* Vé chỉ áp dụng trong 24h từ khi xuất vé

Thời gian: 17:00 - 22:00, 08/07 - 08/09/2022

Luxury Resort
Thưởng tiệc BBQ tại Villa - Chỉ từ 750.000 VNĐ/ khách
*Áp dụng từ 5 người trở lên khi đặt trước ít nhất 4 tiếng

Thời gian: Đến hết 31/12/2022

Chợ Quê
Món ăn đặc trưng địa phương, đa dạng đồ ăn vặt hè phố 

và đồ ăn truyền thống chỉ từ 20.000 VNĐ
Thời gian: 17:00 - 22:00, đến hết 31/08/2022

FLC QUY NHƠN
Nhà hàng Hương Biển

BBQ Seafood Buffet chỉ 499.000 VNĐ/ khách.
Buffet nướng hải sản tươi ngon, không giới hạn. 

Tặng 1 thức uống và thưởng thức nhạc sống.
Thời gian: 01/03 - 30/10/2022

Hotpot Buffet
chỉ 399.000 VNĐ/ khách

Thời gian: 01/03 - 30/10/2022

Nhà hàng Terrace Bay & Kỳ Co
Combo Grilled Hotpot chỉ 999.000 VNĐ/ combo

Thời gian: Đến hết 31/12/2022
 

Ocean Pool Bar
Combo BBQ & Beer chỉ 329.000 VNĐ/ combo.

Uống bia và nước ngọt thả ga trong 2 giờ.
Thời gian: 01/03 - 30/10/2022

FLC VĨNH PHÚC
Set menu đặc biệt - Chỉ từ 250.000 VNĐ/ khách

Áp dụng hàng ngày, đến hết 31/12/2022

BBQ sân vườn Chỉ từ 550.000 VNĐ/ khách
Tiệc BBQ setup theo nhu cầu, đầu bếp và nhân viên phục 
vụ riêng với menu thượng hạng, áp dụng từ 16 khách.

Áp dụng hàng ngày, đến hết 31/12/2022

XPLORE 23THÁNG 8 - THÁNG 9  2022



Vui phá cỗ, bùng nổ tiệc ngon

Nhà hàng Hương Biển
Thế giới lẩu trong tầm tay - Chỉ từ 450.000 VNĐ/ set

Lựa chọn 1 trong những set lẩu sau:
Lẩu Hải sản thập cẩm

Lẩu Cá song
Lẩu riêu cua bắp bò

* Bao gồm 1 đồ uống/người (bia/ nước ngọt/ nước lọc)

Mẹt hải sản đặc biệt - Chỉ từ 599.000 VNĐ/ set, bao gồm 
đồ uống (bia/ nước ngọt/ nước lọc)  cho 2 người 

Aqua Pool Bar
Thưởng thức đại tiệc hoành tráng tại bể bơi vô cực 

Chỉ từ 550.000 VNĐ/ khách
Miễn phí sử dụng bể bơi

Tiệc nhẹ BBQ
Nhóm nhảy nhiệt đới hoặc ban nhạc

Các hoạt động giải trí, trò chơi
Cuộc thi Miss Bikini 
Bốc thăm may mắn

Voucher 2 ly cocktail tại Sky21 Bar & Lounge cho 2 người 
(không áp dụng nếu khách hàng là trẻ em)
Thời gian: 18:30 - 21:30 Thứ 7 hàng tuần,

 từ nay đến hết 31/08/2022

Swim and Dine - Chỉ từ 399.000 VNĐ/ khay
Set ăn tại hồ bơi với khay ăn nổi trên nước độc đáo để 

khách thưởng thức và tha hồ chụp ảnh
Thời gian: 01/06/2022 - 31/08/2022

FLC CITY HOTEL
BEACH QUY NHƠN

Aqua Beach Club 
Gathering Moon Festival Set Menu chỉ 950.000 VNĐ.

Set menu gia đình dành cho 4 người,
bao gồm 4 loại đồ uống (2 bia và 2 nước ngọt).

Chiêm ngưỡng múa lân sư rồng lúc 19:00.
Thời gian: Duy nhất 11:00 - 21:30, ngày 10/09/2022

Friendship Combo chỉ 520.000 VNĐ.
Bao gồm: 10 lon bia tiger và 2 đĩa tapas công thức đặc biệt 

từ đầu bếp.
Thời gian: 11:00 - 22:00, từ nay đến hết 31/08/2022

Beanery Café
Combo Tết Trung Thu - Moon Cake and Tea

chỉ 115.000 VNĐ.
Thưởng thức bánh Trung thu và trà.

Thời gian: Duy nhất 13:00 - 22:00, ngày 10/09/2022

Continental Breakfast Combo chỉ 120.000 VNĐ
gồm 1 bữa sáng kiểu phương Tây

tặng kèm 1 cà phê / nước trái cây Italiano.
Thời gian: 07:00 - 10:00, 01/08 - 30/09    

Nhà hàng Capella
Tiệc Buffet mừng lễ Quốc Khánh - Buffet International

chỉ 600.000 VNĐ/ khách, bao gồm 1 cốc bia hoặc nước ngọt 
Thưởng thức nhạc sống

Thời gian: Duy nhất ngày 02/09/2022, 18:00 - 21:30

Gợi ý từ bếp trưởng: Bò bít tết Mỹ và rượu vang đỏ - 
Steak and Wine Combo chỉ 490.000 VNĐ
Thời gian: 18:00 - 21:30, 01/08 - 30/09 

Bữa trưa gia đình đặc biệt dành cho 4 người - Family Set 
Menu chỉ 800.000 VNĐ

Thời gian: 11:30 - 14:00, 01/08 - 30/09   

Pool Bar
Pool Party: Canapes and Sparkling Wine

chỉ 300.000 VNĐ/ Combo, bao gồm Canape và
Finger Food cùng một ly Sparkling House Wine.

DJ Show phục vụ âm nhạc.
Thời gian: 18:00 - 21:00, 14/08 - 14/09/2022

FLC HẠ LONG

XPLORE 24THÁNG 8 - THÁNG 9  2022



Vui phá cỗ, bùng nổ tiệc ngon

XPLORE 25THÁNG 8 - THÁNG 9  2022

FREEFLOW OF WINE
EVERY TUESDAY

EVERY ONE CAN SING
EVERY DAY

GENTLEMAN NIGHT CHILL WEDNESDAY
EVERY WEDNESDAYEVERY MONDAY 16:00 - 22:00

LADIES NIGHT
EVERY THURSDAY 20:00 - 22:00

1001 ARABIAN NIGHTS
EVERY SATURDAY

EURO BESTIVAL
EVERY FRIDAY 17:00 - 22:30

SUPER SUNDAY
EVERY SUNDAY

CHILL AT SKY
EVERY DAY 17:00 - 21:00

21th FLOOR
FLC GRAND HOTEL HA LONG

Hotline 0382 909 866

August
2022
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đến tháng 8/2022



Vui phá cỗ, bùng nổ tiệc ngon

All you can eat

Nhà hàng Bamboo - Tầng M

(+84) 203 362 8989

Giảm giá 20%

gIÁ GỐC 450

CHỈ còn 360

THƯỞNG THỨC dim sum KHÔNG GIỚI HẠN

XPLORE 26THÁNG 8 - THÁNG 9  2022



XPLORE 27THÁNG 8 - THÁNG 9  2022

Thu vi vu, deal ngập lối

975.000 Chỉ từ VNĐ/ khách/ đêm

Giảm ngay

15%
khi đặt trước 
từ 30 ngày

50%
Ưu đãi lên tới 

khi đặt từ đêm thứ 3

Từ 18/07 - 30/12/2022
Lưu trú: Từ 16/08 - 30/12/2022 

096 262 5582   I   resa@flc.vn

Đặt phòng ngay

(Ngoại trừ giai đoạn lễ từ 02 - 03/09,  24/12)

LỄ�LỚN�
DEAL�SANG

ƯU�ĐÃI�ĐẶC�BIỆT�CHÀO�MỪNG�QUỐC�KHÁNHƯU�ĐÃI�ĐẶC�BIỆT�CHÀO�MỪNG�QUỐC�KHÁNH
2-9

Chỉ từ VNĐ/ khách/ đêm

1.475.000
Giảm ngay 15% khi đặt trước 30 ngàyGiảm ngay 15% khi đặt trước 30 ngày

Áp dụng tại tất cả các quần thể FLC Hotels & Resorts

Mở bán: 18/07 - 26/08/2022 
Lưu trú: 02 - 03/09/2022



Hotline: (+84) 96 262 5582 (8h00 - 18h00 hàng ngày)
Email: resa@�c.vn

Facebook: FLC Hotels & Resorts
Instagram: instagram.com/�c.hotelsandresortsXPL  RE


