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Christmas Programs
Chương Trình Giáng Sinh

theMarket
Nhà Hàng theMarket

Corallo Restaurant
Nhà Hàng Corallo

In Villa Dining
Phục Vụ Tại Villa

Plumeria Spa
Plumeria Spa

Kid’s Club
Câu Lạc Bộ Trẻ Em



To all our Festive Holiday Makers,
Festive holidays are here and so are you, we cannot wait 
to join together to celebrate this very special time of year. 
Thank you for choosing us as your Christmas and New 
Year’s Eve holiday destination. It’s a pleasure to host you 
over the Festive Period, we have a lot of great adventures, 
activities and entertainment ready for you to enjoy, this 
booklet will connect you to the rich variety of activities, 
events and experiences on offer within and around the 
resort.

Welcome to our beach house, your holiday home, where 
life is a beach and happiness comes in waves. Have an 
amazing visit to this incredible destination.

Merry Christmas and Happy New Year!

Sincerely,
Daniel Smith, General Manager

Gửi đến những vị khách đặc biệt của chúng tôi,
Những ngày lễ đẹp nhất trong năm đã đến. Chúng tôi không 
thể chờ đợi thêm được nữa để mang đến cho quý khách 
những khoảnh khắc đáng nhớ ở thời điểm vô cùng đặc biệt 
này. Cảm ơn các bạn đã chọn Premier Village Phu Quoc 
Resort làm điểm đến cho kỳ nghỉ Giáng sinh và Chào Mừng 
Năm Mới. Đó là niềm vinh hạnh rất lớn mà chúng tôi có 
được. Hãy ở lại cùng chúng tôi cho kì nghỉ lễ lớn nhất trong 
năm với rất nhiều cuộc phiêu lưu hấp dẫn, các hoạt động giải 
trí tuyệt vời, sẵn sàng để bạn khám phá.

Hãy giữ cuốn tập san này bên mình để cập nhật những hoạt 
động, sự kiện và trải nghiệm tuyệt vời nhất của chúng tôi.

Chào mừng bạn đến với Premier Village Phu Quoc Resort - 
chốn Thiên Đàng giữa Đảo Ngọc - nơi dừng chân cho chuyến 
nghỉ dưỡng hạnh phúc của bạn cùng những người thân yêu. 
Hãy cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc không thể nào 
quên tại điểm đến tuyệt vời này.

Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc!

Trân trọng,
Daniel Smith, General Manager





THU / THỨ NĂM
23/12/2021

SAT / THỨ BẢY
25/12/2021

MON / THỨ HAI
20/12/2021

TUE / THỨ BA
21/12/2021

WED / THỨ TƯ
22/12/2021

FRI / THỨ SÁU
17/12/2021

11:30
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

11:30 
Wellness Lunch

Bữa trưa dinh dưỡng

11:30
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

11:30
Wellness Lunch

Bữa trưa dinh dưỡng

11:30
Wellness Lunch

Bữa trưa dinh dưỡng

18:00
Asian Hotpot Experience

Đêm tiệc lẩu Á Đông

18:00
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

11:30 
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

18:00
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

18:00
Vietnamese Cuisine
Hotpot Experience
Tiệc lẩu Việt Nam

11:30 
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

18:00
Endless Crabs & Oysters Bar

Đại tiệc hải sản

18:00
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

11:30
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

18:00
Fire BBQ

Tiệc nướng trên bãi biển

18:00
Vietnamese Cuisine
Hotpot Experience
Tiệc lẩu Việt Nam

18:00
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

11:30
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

18:00
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

11:30 
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

18:00
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

11:30
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

18:00
Asian Hotpot Experience

Đêm tiệc lẩu Á Đông

11:30 
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

18:00
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

11:30
“Farm to Table”- A Local and
Organic Produce Experience

Ẩm thực hữu cơ -
Từ trang trại đến bàn ăn

THU / THỨ NĂM
30/12/2021

FRI / THỨ SÁU
31/12/2021

SAT / THỨ BẢY
01/01/2022

SUN / CHỦ NHẬT
26/12/2021

MON / THỨ HAI
27/12/2021

TUE / THỨ BA
28/12/2021

WED / THỨ TƯ
29/12/2021

12:00
Wine & Snack Experience

Rượu và món ăn nhẹ

11:00
Wellness Lunch

Bữa trưa dinh dưỡng

12:00 
Wine & Snack Experience

Rượu và món ăn nhẹ

18:00
Endless Crabs & Oysters Bar

Đại tiệc hải sản

12:00
Wine & Snack Experience

Rượu và món ăn nhẹ

18:00
Fire BBQ

Tiệc nướng trên bãi biển

18:00
theMarket Elemental
Cusine Experience
Ẩm thực Ngũ Hành

FRI / THỨ SÁU
24/12/2021

12:00
Wine & Snack Experience

Rượu và món ăn nhẹ

11:30
Asian Hotpot Experience

Đêm tiệc lẩu Á Đông

11:30
Asian Hotpot Experience

Đêm tiệc lẩu Á Đông

11:30
Wellness Lunch

Bữa trưa dinh dưỡng

18:00
A Not-So-Silent Night

- Christmas Gala Dinner
Dạ tiệc Giáng Sinh

19:00
Midnight in Phu Quoc -
End of Year Gala Dinner
Đại tiệc đón năm mới



Premier Village Christmas Tree Lighting Ceremony is 
began on 17th December 2021. By the time the last 
lights go on, the resort sparkles with glowing lights, 
bringing the festive atmosphere to the tropical island. 
Don't miss our iconic tropical festive ceremony 
featured entertainments by Santa, fun activities for 
kids and traditional holiday songs performed by our 
team to celebrate the season.

Đón chào một mùa lễ hội an lành và ấm cúng với Lễ 
Thắp Đèn Giáng Sinh tại Nhà hàng theMarket. Khi 
tiếng hát của dàn đồng ca được vang lên cũng là lúc 
Premier Village Phu Quoc bừng sáng trong ánh đèn lấp 
lánh, hòa cùng không khí tưng bừng của mùa lễ hội 
nhiệt đới.
Đừng bỏ lỡ những hoạt động thú vị dành cho các bé 
hay những món quà đặc biệt của Ông Già Noel và rất 
nhiều bất ngờ khác đang chờ đón bạn.

CHRISTMAS
LIGHTING
CEREMONY

17:30 - 18:30 | 17/12/2021

Holiday lights glow across the resort while Hotpot Night 
is awaiting you. After the lighting ceremony, you are 
invited to enjoy a fun and interactive meal with the 
people you love at The Market restaurant. Hotpot is a 
perfect holiday meal for family and social gatherings 
with full of flavor. Let's pull a chair and stick around for 
while to celebrate the beginning of our festive season.
* 2 persons are minimum for a hotpot set. Extra person  
is charged VND 450,000 net each.

Sóng biển rì rào mang theo một chút se lạnh của những 
ngày cuối năm, còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức nước 
lẩu ấm nóng mang hương vị đậm đà và tinh tế của nghệ 
thuật ẩm thực Á Đông. Trải nghiệm đêm tiệc đa sắc màu 
cùng các câu chuyện thú vị quanh bàn ăn hứa hẹn tạo nên 
những giây phút vui vẻ và hạnh phúc.
*Áp dụng khi đặt từ 2 khách trở lên. Khách thứ 3 được tính 
là VND 450,000 net/ khách.

18:00 - 21:30 | 17/12/2021
VND 900,000 net/2 pax (khách)

ASIAN HOTPOT
EXPERIENCE
ĐÊM TIỆC LẨU
CHUẨN VỊ Á ĐÔNGTHẮP ĐÈN

GIÁNG SINH



A NOT-SO-SILENT NIGHT - CHRISTMAS GALA DINNER
DẠ TIỆC GIÁNG SINH

18:00 - 22:00 | 24/12/2021
VND 2,200,000 net/Adult (người lớn)

VND 900,000 net/Kid from 6 to 11 years old (trẻ em từ 6 đến 11 tuổi)

Celebrate Christmas Eve with a memorable starlit evening at the Market Restaurant, while a band will play all-time favorite Christmas tunes. 
Indulge in a sumptuous traditional Christmas feast of International buffet items inspired by the sea, while Santa will delight the little ones 
with surprises. Enjoy the tropical Christmas spirit with free-flow beers, wines and soft drinks. 

Ngân vang giai điệu du dương của những bài hát Giáng Sinh vui vẻ trong khung cảnh rực rỡ ánh đèn tại theMarket. Một bữa tiệc tự chọn độc 
đáo được lấy cảm hứng từ đại dương xanh thẳm sẽ tạo nên một Dạ Tiệc Giáng Sinh đáng nhớ. Cùng trao tay những món quà xinh xắn và thưởng 
thức ưu đãi nước uống không giới hạn sẽ mang đến xúc cảm tuyệt vời cho bạn và gia đình trong đêm lễ hội ấm áp.

(*)To learn more about cancellation policy, please visit page 19
    Vui lòng tham khảo chính sách hoàn huỷ tại trang 19



19:00 - 22:00 | 31/12/2021
VND 3,500,000 net/Adult (người lớn)
VND 1,750,000 net/Kid from 6 to 11 years old (trẻ em từ 6 đến 11 tuổi)

MIDNIGHT IN PHU QUOC -
END OF YEAR GALA DINNER
ĐẠI TIỆC ĐÓN NĂM MỚI
GIỮA THIÊN ĐƯỜNG
NHIỆT ĐỚI

One of the best ways to celebrate the year-end holiday season is surely by 
gathering family & friends together. Kick off your NYE celebrations with 
an exclusive buffet dinner with international selections and festive 
highlights.  Come dressed in your best tropical outfits, celebrate the last 
night of 2021 and toast to a better year with free flow sparkling, beers, 
wines and soft drinks. 

Đón chờ thời khắc quan trọng nhất của năm cùng những người yêu thương 
luôn là điều kì diệu nhất. Thưởng thức đại tiệc tự chọn thượng hạng với các 
món ăn độc quyền được gợi ý từ các đầu bếp tài hoa của Premier Village Phu 
Quoc Resort. Và cùng nâng ly chúc mừng một năm mới tốt đẹp đang đến!



FIRE BBQ 18:00 - 21:30   |   Every Saturday

By forming a strong relationship with market traders and 
supporting local farmers, our culinary team has designed an 
unique dining experience, featuring incredible locally sourced 
seafoods. If you've been waiting to taste Phu Quoc's famous 
fresh seafood, 'Endless Crabs and Oysters Bar' is where you 
should head to.

VND 800,000 net/pax (Food only)
VND 1,100,000 net/pax (Food and Drinks: soft drinks, beers, 
white wine, red wine) 

Thưởng thức đại tiệc hải sản đẳng cấp với nguồn nguyên liệu được 
tuyển chọn khắt khe từ các làng chài truyền thống bởi các Đầu bếp 
khó tính tại Premier Village Phu Quoc Resort. Trải nghiệm ẩm thực 
mang hơi thở của miền biển đảo nhiệt đới tại Corallo - Nhà hàng 
Hải Sản Sang Trọng Bậc Nhất Châu Á được vinh danh bởi tổ chức 
uy tín World Luxury Restaurant Awards năm 2021.

VND 800,000 net/khách (Thức ăn)
VND 1,100,000 net/khách (Thức ăn & đồ uống: nước ngọt, bia, 
rượu vang)

WELLNESS LUNCH
BỮA TRƯA
DINH DƯỠNG
Featuring organic and locally sourced ingredients and using 
specially designed cooking methods to preserve the nutrition 
integrity of raw ingredients. Our head chef has created 
eat-clean recipes, ensuring they are both tasty and nutritious. 
Let's join an immersive culinary experience to explore healthy 
dining with your family during holidays at the tropical island.

VND 1,300,000 net/2 pax
* 2 persons are minimum for a meal. Extra person is charged 
VND 650,000 net each. 

Với các nguyên liệu hữu cơ được tuyển chọn từ địa phương kết hợp 
với kỹ nghệ ẩm thực ấn tượng của các đầu bếp tài năng tại Premier 
Village Phu Quoc Resort sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực tôn vinh 
giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên của món ăn. Đánh dấu 
ngay sự kiện này như một sự khởi đầu cho phong cách sống khỏe 
cân bằng giữa tinh thần và thể chất.

VND 1,300,000 net/2 khách
*Áp dụng khi đặt từ 2 khách trở lên. Khách thứ 3 được tính là 
VND 650,000 net/khách.

11:30 - 14:00   |   Lunch

ENDLESS CRABS
AND OYSTERS BAR
ĐẠI TIỆC HẢI SẢN
18:00 - 21:30

Make the last month of the year become incredibly fun with an 
absolutely delightful gourmet experience at very Saturday. FIRE 
at Corallo is a must-try dining experience when you enjoy 
sumptuous grilled meats and seafood, perfectly paired wine 
selections and live music performance.
VND 1,200,000 net/pax (Food and soft drink only)
VND 1,500,000 net/pax (Food and Free flow drink: soft drinks, 
beers, white wine, red wine)
* 50% discount for Kid (from 6 to 11 years old)
* Free for kids below 6 years old

Hãy để tháng cuối cùng của năm trở nên vô cùng thú vị với sự kiện 
“Tiệc nướng FIRE BBQ” dành cho thực khách sành ăn vào tối ngày 
thứ Bảy tại nhà hàng Corallo. Sự kết hợp độc đáo các loại thịt 
nướng và hải sản tươi ngon, dùng kèm với rượu vang thượng hạng 
cùng những tiết mục trình diễn ấn tượng của thanh âm và ánh sáng 
chắc chắn không làm bạn thất vọng.

VND 1,200,000 net/khách (Thức ăn và nước ngọt)
VND 1,500,000 net/khách (Thức ăn và tất cả các loại đồ uống: 
nước ngọt, bia, rượu vang)
* Ưu đãi 50% cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi
* Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi



Celebrate unforgettable moments with your loved ones by 
unique dining venues beyond compare. An alfresco evening 
is delightfully designed by your choice of menu and dining 
exclusively anywhere in the resort. An exclusive set menu is 
crafted by our talented chef with the most magnificent 
locations selected just for you.

VND 3,500,000 net/2 pax

Nâng niu khoảnh khắc tuyệt vời bên người thương bằng bữa tiệc 
mang dấu ấn cá nhân của riêng bạn. Khơi mở xúc cảm với 
những trải nghiệm riêng tư và nghệ thuật ẩm thực tinh tế tại các 
địa điểm độc đáo ở Premier Village Phu Quoc.

VND 3,500,000 net/2 khách

A location of your choice

IN-VILLA PRIVATE BBQ
TIỆC NƯỚNG BBQ
TẠI BIỆT THỰ RIÊNG
PRIVATE BBQ | Minimum of 6 guests
Give the gift of time to family and friends over In-villa 
Private BBQ Party. The celebrations are elevated with a 
festive exclusive dining experience right in the comfort 
of your villa. Let out Chef and his team creates the 
finest, melt in mouth BBQ for your festive party.
Food only: VND 1,500,000 net/pax
Food & beer: VND 2,000,000 net/pax
Food & wine: VND 2,400,000 net/pax

PRIVATE BBQ | Tối thiểu 6 khách
Ngất ngây hương vị tươi ngon và cuốn hút của các món 
nướng ngay tại biệt thự riêng của bạn với dịch vụ “In-Villa 
Private BBQ”. Trân quý những giây phút riêng tư cùng gia 
đình, bạn bè và trao nhau những lời chúc tốt đẹp trong 
ánh hoàng hôn hồng tím.

Chỉ thức ăn: VND 1,500,000 net/khách
Thức ăn và bia: VND 2,000,000 net/khách
Thức ăn & rượu: VND 2,400,000 net/khách



COOKING CLASS
LỚP HỌC NẤU ĂN - TỪ KHU VƯỜN ĐẾN BÀN ĂN

Let's take a stroll with your kids to our organic garden located in the heart of the resort and pick your own favorite herbs & vegetables. It's a perfect way to 
spend a quality time with your family when celebrating the joy of home cooking at Corallo Restaurant. What is more wonderful than learning new delicious 

Asian and globally-inspired recipes with our chef. Enjoy the new dishes that made in your own ways. 
* In order to receive the greatest experience, please make a reservation at least 24 hours in advance.

Hãy để các bé được khám phá khu vườn hữu cơ nằm ngay trung tâm của Premier Village Phu Quoc Resort và tự tay thu hoạch các loại rau củ quả yêu thích. Còn 
gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình cùng nhau nấu và thưởng thức các món ăn mang hương vị truyền thống cho đến hiện đại tại Nhà hàng Corallo. Đây chắc chắn là 

sự lựa chọn hoàn hảo cho một kỳ nghỉ cuối năm tại Đảo Ngọc.
*Để có trải nghiệm tuyệt vời nhất, hãy đặt ít nhất trước 24 giờ.

VND 800,000 net/Adult (người lớn)
VND 375,000 net/Kid from 6 to 11 years old (trẻ em từ 6 đến 11 tuổi)

Discover the culinary journey
Khám phá hành trình ẩm thực



Nestled on top of the hill and owned the best picturesque sunsets in Phu Quoc, 
Plumeria Spa is for those looking for a calm peace of mind, re-balancing of 
body to unwind the soul. Reawaken your senses, surrounded by lush greenery 
and stunning views whilst rejuvenating and rebalancing with our signature 
treatments.
The Plumeria Spa consists of eight treatment rooms and two private luxury spa 
suites each featuring dedicated wet areas with steam, sauna facilities and 
cultured marble jacuzzi, and a generous relaxation area outdoor with 
stunning sunset ocean views, yoga, fitness areas all embracing our 
rejuvenating approach to our wellness retreat experiences.

Ẩn mình trên đỉnh đồi xanh mát trong ánh hoàng hôn hồng tím tuyệt đẹp của Phú 
Quốc, Plumeria Spa dành cho những ai đang đi tìm sự thư thái trong tâm hồn và 
tái tạo sự cân bằng của tâm trí, cơ thể và tinh thần qua các liệu pháp thư giãn 
hương thơm hoặc thảo dược.
Với 8 phòng trị liệu và 2 phòng cao cấp chuyên biệt được lắp đặt hệ thống xông 
hơi riêng và bể sục bằng đá cẩm thạch sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt 
vời cùng tầm nhìn ra đại dương vô tận.

RELAX, REJUVENATE,
UNWIND AND REBALANCE
THƯ GIÃN, TRẺ HÓA
VÀ TÁI TẠO SỰ CÂN BẰNG



REAWAKENING
LIỆU PHÁP TÁI TẠO

With the new year to come, letting go and 
reconnecting yourself with nature could be all you 
have ever needed after an unprecedented year. 
Renewal for ritual with 30 minutes of detoxifying 
body scrub and 90 minutes massage at Plumeria 
luxurious treatment room will get yourself ready to 
welcome an exciting year ahead.

VND 3,000,000 net/pax

Tìm về cội nguồn thiên nhiên để gột rửa, tái tạo và 
hồi sinh chính bạn với ưu đãi 30 phút tẩy tế bào chết 
toàn thân và 90 phút mát xa tại phòng trị liệu cao 
cấp của Plumeria Spa. Hãy sẵn sàng cho một năm 
mới đầy cảm hứng và nhiều bất ngờ!

VND 3,000,000 net/khách

Reservations must be made in advance and are 
subject to availability. This offer is valid until 
31/12 2021
Vui lòng đặt trước để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.
Ưu đãi này có giá trị đến tháng 31/12/2021

120 mins | 120 phút
10:00 - 19:00 | December/ Tháng 12



PAMPER ME SPA
NÂNG NIU LÀN DA - 30 PHÚT ƯU ĐÃI!
Enjoy an additional 30 minutes total indulgence and pamper yourself 
when booking our treatment above 60 minutes.

Tận hưởng thêm 30 phút thư giãn tuyệt đối khi đặt bất kì liệu pháp mát xa trên 
60 phút tại Plumeria Spa.

This offer cannot be combined with any other promotions.
Không áp dụng cộng dồn hoặc sử dụng chung với các ưu đãi khác.

10:00 - 19:00   |   27 - 30/12/2021

60 mins |  60 phút

PLUMERIA SIGNATURE MASSAGE
TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT PHONG CÁCH PLUMERIA 
Enjoy a taste of the orient, blending a variety of techniques such as traditional Thai, Swedish and Vietnamese 
massage with firm pressure. A signature therapy is tailored to specific needs soothing aromatic HARNN's oils 
with kneading and gentle stretching, leaves your body completely relaxed and recharged your energy.

VND 2,800,000 net/pax

Mang đậm nét trị liệu Á Đông kết hợp với kỹ thuật mát xa truyền thống của Thái Lan, Thụy Điển và Việt Nam với 
lực ấn vừa phải. Liệu pháp đặc trưng phù hợp với nhu cầu cơ thể, kết hợp tinh dầu thơm HARNN và sự kéo giãn 
mang lại sự nhẹ nhàng, thoải mái và giúp phục hồi năng lượng

VND 2,800,000 net/khách

Reservations must be made in advance and are subject to availability. This offer is valid until 31/12 2021
Vui lòng đặt trước để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Ưu đãi này có giá trị đến tháng 31/12/2021

20%UP
TO

DISCOUNT

Scan to see
wellness activities
Quét mã để xem

lịch hoạt động



NEW YEAR'S EVE SUNSET YOGA
YOGA TRONG NẮNG CHIỀU
CUỐI NĂM
17:15 - 17:45   |   31/12/2021

Balance your life, create space in mind and body for what is to come with 
New Year's Eve sunset yoga at the West Beach.
Tâm An Lành, Cuộc Sống An Nhiên - Dưới nắng chiều vàng rực bên bãi biển 
Bờ Tây, hãy cảm nhận sự tĩnh tại của tâm hồn trong thời khắc chuyển giao 
đặc biệt.

6:30 - 7:15   |   1/1/2022

NEW ME
YOGA NGÀY MỚI
Open your mind and heart and welcome in fresh breath, joy, opportunity, 
and self love with Sunrise yoga meditation at Plumeria Spa's Balcony 
Khơi mở tâm trí của bạn để đón chào ngày đầu năm với bài tập Yoga bên 
khu vườn xanh mát trên đỉnh đồi của Plumeria Spa. Đón những tia nắng nhiệt 
đới bằng trái tim yêu thương từ tầm nhìn hướng biển đầy ngoạn mục.Scan to see

wellness activities
Quét mã để xem
lịch hoạt động



MINI - TRIATHLON
THỬ THÁCH IRONMAN:
3 MÔN PHỐI HỢP
6:30 - 7:30   |   Juice Bar
Every Saturday / Thứ Bảy hàng tuần (4/12/2021 - 1/1/2022)

An edurance multisport race consists of swimming, cycling, and running over various 
distances triathlon and complete for the fastest overall competition time that will strengthen 
your heart and other muscles
First-Timer Friendly Distances:
200 meters swimming
1.5 kilometers cycling
 2.1 kilometers running

Bạn yêu thích vận động? Bạn muốn bứt phá giới hạn bản thân? Với “Thử Thách Ironman” gồm 
3 môn thể thao ngoài trời sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn tăng cường thể chất và tinh thần, 
vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của Premier Village Phu Quoc từ những góc nhìn 
mới lạ.
200 mét bơi tự do
1,5 km đạp xe
2,1 km chạy bộ

STEPS CHALLENGE
THỬ THÁCH BƯỚC CHÂN
6:30 - 7:30   |   Lobby
Every Friday / Thứ Sáu hàng tuần (1/12/2021 - 31/12/2021)

Accept the challenge to win a free night stay voucher for 6 people in the future.
Tham gia “Steps Challenge – Thử Thách Bước Chân” để có cơ hội nhận ngay một đêm nghỉ 
miễn phí cho 6 người tại Premier Village Phu Quoc Resort.

Please scan QR Code 
for more information
Vui lòng quét mã QR 
để biết thêm thông tin



KING'S WELL
SPIRITUAL JOURNEY

GIẾNG TIÊN -
HÀNH TRÌNH TÂM LINH

10:30 - 11:30   |   4,18/12/2021

King’s Well, located in the heart of our Resort, is one of the most 
religious and cultural tourist attractions on Phu Quoc Island. 
Experience traditional Vietnamese worships of the last month of the 
year, learn more about the legend, enjoy the tranquil wilderness 
along the way and bring the best luck to your new year. 

Giếng Tiên là một trong những điểm đến tín ngưỡng linh thiêng và nổi 
tiếng bậc nhất Đảo Ngọc. Dân gian vẫn còn lưu truyền truyền thuyết 
kì bí được bắt nguồn từ Triều Nguyễn khi vua Gia Long chạy trốn quân 
đội Tây Sơn và ẩn náu tại Mũi Ông Đội.
Hành hương đến Giếng Tiên và tìm hiểu về phong tục thờ cúng truyền 
thống của người bản địa sẽ là trải nghiệm đáng nhớ và mang lại 
nhiều điều may mắn cho năm mới.



08:00 - 09:30  |  theMarket
Kids Corner at theMarket
Khu vực vui chơi dành cho trẻ em

10:30 - 11:30  |  Kid Art Journey
King's Well tour and DIY art at Kid’s Club
(kids above to 6 years old)
Hành Trình Nghệ Thuật Dành Cho Trẻ Em
Tham quan Giếng Tiên và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật DIY (dành cho trẻ trên 6 tuổi)

14:00 - 15:00  |  Kid's Club
Art & craft decoration
Nghệ thuật cắt dán và trang trí 

16:30 - 17:30  |  Juice Bar
Family time - outdoor fun games
Hoạt động ngoài trời cho gia đình

(*)Schedule activity sesions can be changed or canceled with out prior notice due to 
insufficient attendees and weather conditions. Our complimentary kid’s activities are 
limited; first served basis.
Các hoạt động có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ mà không thông báo trước do điều kiện 
thời tiết hoặc không đủ số lượng người tham gia.  Các hoạt động dành cho trẻ em có giới 
hạn nên sẽ ưu tiên cho những trường hợp đặt trước.

FESTIVE SEASON ACTIVITIES
CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI
CHO TRẺ EM
24/12/2021 - 2/1/2022

8:00 - 17:30 | Everyday



TO MAKE RESERVATION OR SEEK ASSISTANCE, PLEASE DIAL:
YÊU CẦU HỖ TRỢ, VUI LÒNG GỌI SỐ:

(Ext: 5406)

(Ext: 5502)

(Ext: 5410)

(Ext: 5501)

(Ext: 5503)

BOOKING POLICY
- Enjoy more flavours for less with full dining benefits for Accor Plus Members
- Free cancellation until 48 hours before the gala dinners.
- Cancellation charges shall be 50% of the selling price from 47 to 24 hours before the gala dinners.
- Full charge shall be applied for no show and cancellations under 24 hours

CHÍNH SÁCH ĐẶT CHỖ
-Trải nghiệm các đặc quyền ăn uống với nhiều ưu đãi hơn khi đăng kí Hội viên Accor Plus. 
- Miễn phí hủy trước 48 giờ trước sự kiện. 
- Áp dụng lệ phí hủy 50% khi hủy trong vòng từ 47 đến 24 giờ trước sự kiện. 
- Áp dụng lệ phí hủy 100% khi hủy dưới 24 giờ trước sự kiện.

Please scan to book
Vui lòng quét mã để đặt chỗ


