
FAIR WEATHER ACTIVITIES SCHEDULE
Operating hours: from 7am to 8:30pm – Thời gian hoạt động: từ 7:00 đến 20:30

Venue – Địa Điểm: (B) Beach – Bãi Biển  |  (G) Gym  |  (H) The Hideout – Phòng Giải Trí  |  (O) Oasis Pool – Hồ Bơi Oasis  |  (P) Planet Trekkers – Câu Lạc Bộ Trẻ Em  |  (T) The Theatre, Level 2 – Rạp Chiếu Phim, Lầu 2.

Kindly make your booking for the activities 1 day in advance (Yoga requires a minimum of 2 peolple in a class). In case of no-show for the first 15 minutes, the activities will be canceled.  
For further information & reservations, please contact our Planet Trekkers team at extension number 8305 – Quý khách vui lòng đăng ký tham gia hoạt động trước 1 ngày  

(Lớp Yoga tối thiểu 2 người). Trong trường hợp khách đến trễ 15 phút, hoạt động sẽ bị huỷ. Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng liên hệ đội ngũ Planet Trekkers qua số điện thoại nội bộ 8305.

8:15 – 9:00
Abs & core training

Bài tập cơ bụng
(G)

Abs & core training
Bài tập cơ bụng

(G)

Top fit
Bài tập đốt mỡ tăng cơ

(G)

Fitness for beginners
Bài tập cơ bản

(G)

Fitness for beginners
Bài tập cơ bản

(G)

Stretching
Bài tập giãn cơ

(G)

Stretching
Bài tập giãn cơ

(G)

9:30 – 10:30
Swimming class

Lớp tập bơi
(O)

Swimming class
Lớp tập bơi

(O)

Swimming class
Lớp tập bơi

(O)

Swimming class
Lớp tập bơi

(O)

Resort bicycle tour
Đạp xe

(P)

Resort bicycle tour
Đạp xe

(P)

Resort bicycle tour
Đạp xe

(P)

15:00 – 15:45
Wooden fish decoration

Trang trí cá gỗ
(H)

Wooden fish decoration
Trang trí cá gỗ

(H)

Wooden fish decoration
Trang trí cá gỗ

(H)

Bracelet making
Làm vòng

(H)

Bracelet making
Làm vòng

(H)

Arts & crafts 
Sáng tạo thủ công

(H)

Arts & crafts 
Sáng tạo thủ công

(H)

16:00 – 16:45
Beach volleyball

Bóng chuyền bãi biển
(B)

Frisbee throwing
Ném đĩa nhựa

(B)

Frisbee throwing
Ném đĩa nhựa

(B)

Frisbee throwing
Ném đĩa nhựa

(B)

Beach football
Bóng đá bãi biển

(B)

Beach football
Bóng đá bãi biển

(B)

Beach football
Bóng đá bãi biển

(B)

17:00 – 17:45
Beach football

Bóng đá bãi biển
(B)

Beach football
Bóng đá bãi biển

(B)

Beach football
Bóng đá bãi biển

(B)

Petanque competition
Thi đấu bi sắt

(B)

Petanque competition
Thi đấu bi sắt

(B)

Petanque competition
Thi đấu bi sắt

(B)

Petanque competition
Thi đấu bi sắt

(B)

13:00 – 15:00 Movie screening – Chiếu phim
(T)

18:00 – 20:30 Movie screening – Chiếu phim
(T)

11:00 – 12:00
Cocunut leaf art

Nghệ thuật lá dừa
(H)

Cocunut leaf art
Nghệ thuật lá dừa

(H)

Origami
Nghệ thuật gấp giấy

(H)

Origami
Nghệ thuật gấp giấy

(H)

Felt ornament making
Trang trí bằng vải nỉ

(H)

Felt ornament making
Trang trí bằng vải nỉ

(H)

Felt ornament making
Trang trí bằng vải nỉ

(H)

7:00 – 7:40
Asana yoga
Lớp yoga

(B)

Asana yoga
Lớp yoga

(B)

Asana yoga
Lớp yoga

(B)

Morning jogging
Chạy bộ buổi sáng

(B)

Morning jogging
Chạy bộ buổi sáng

(B)

Morning jogging
Chạy bộ buổi sáng

(B)

Morning jogging
Chạy bộ buổi sáng

(B)

TIME
THỜI GIAN

MONDAY
THỨ HAI

TUESDAY
THỨ BA

WEDNESDAY
THỨ TƯ

THURSDAY
THỨ NĂM

FRIDAY
THỨ SÁU

SATURDAY
THỨ BẢY

SUNDAY
CHỦ NHẬT



PLANET TREKKERS DAILY ACTIVITIES
LỊCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TRẺ EM PLANET TREKKERS

Operating hours: from 9am to 6pm – Thời gian hoạt động: từ 9:00 đến 18:00

Kindly make your booking for the activities 1 day in advance. In case of no-show for the first 15 minutes, the activities will be canceled. For further information & resevations, please contact our Planet Trekkers team at 
extension number 8305 – Quý khách vui lòng đăng ký tham gia hoạt động trước 1 ngày. Trong trường hợp khách đến trễ 15 phút, hoạt động sẽ bị hủy. Để biết thêm thông tin & đăng ký, vui lòng liên hệ với  

đội ngũ Planet Trekkers qua số điện thoại nội bộ 8305

10:00 – 10:45 Scavenger hunt
Săn tìm đồ vật

Paper rocket making
Làm tên lửa

Hot potato game 
Chuyền khoai tây

Follow the leader
Theo lệnh đội trưởng

Hot potato game 
Chuyền khoai tây

Scavenger hunt
Săn tìm đồ vật

Follow the leader
Theo lệnh đội trưởng

11:00 – 11:45 Be a little scientist
Nhà khoa học nhí

Coconut leaf art
Nghệ thuật lá dừa

Bracelet making
Làm vòng đeo tay

Rocket launcher
Phóng tên lửa

Bracelet making
Làm vòng đeo tay

Be a little scientist
Nhà khoa học nhí

Coconut leaf art
Nghệ thuật lá dừa

16:00 – 16:45

Beach time: 
Who is faster?

Trò chơi bãi biển: 
Ai nhanh hơn

Pool time: Ping pong 
scramble game
Trò chơi hồ bơi:  
Săn bóng bàn

Pool time: 
Posicle freeze tag
Trò chơi hồ bơi: 

Thẻ đóng băng vị trí

Beach time: 
Parachute games
Trò chơi bãi biển: 
Trò chơi nhảy dù 

Beach time: 
Sport challenge

Trò chơi bãi biển: 
Hoạt động thể thao

Beach time: 
Squirt ball

Trò chơi bãi biển: 
Quả bóng nước

Pool time: Ping pong 
scramble game
Trò chơi hồ bơi:  
Săn bóng bàn

17:00 – 17:45 Kids yoga
Yoga cho bé

Kids yoga
Yoga cho bé

Kids yoga
Yoga cho bé

Kite flying
Thả diều

Kite flying
Thả diều

Kite flying
Thả diều

Kite flying
Thả diều

Art & craft
 Sáng tạo thủ công

Art & craft
 Sáng tạo thủ công

Bracelet making
Làm vòng đeo tay

Yarn art making
Tạo hình với len

Yarn art making
Tạo hình với len

Paper flower making
Làm hoa giấy

Paper flower making
Làm hoa giấy15:00 – 15:45

14:00 – 14:45 Musical chairs
Chiếc ghế âm nhạc

Musical chairs
Chiếc ghế âm nhạc

Obstacle course
Vượt chướng ngại vật

Crocodile game
Trò chơi cá sấu lên bờ

Frozen game
Trò chơi đóng băng

Frozen game
Trò chơi đóng băng

Postcard making
Nghệ thuật làm thiệp

9:00 – 9:45 Origami
Nghệ thuật gấp giấy

Drawing & coloring 
Vẽ & tô màu

Plant a garden 
Bé làm vườn

Plant a garden
Bé làm vườn

Origami 
Nghệ thuật gấp giấy

Drawing & coloring 
Vẽ & tô màu

Nature discovery
Khám phá thiên nhiên

TIME
THỜI GIAN

MONDAY
THỨ HAI

Ocean
Đại dương

TUESDAY
THỨ BA

Plants
Thực vật

WEDNESDAY
THỨ TƯ

Healthy day
Ngày sức khỏe

THURSDAY
THỨ NĂM

Let’s be green
Cuộc sống xanh

FRIDAY
THỨ SÁU

Vietnamese tradition
Văn hóa Việt Nam

SATURDAY
THỨ BẢY

Nature
Thiên nhiên

SUNDAY
CHỦ NHẬT

Family fun day
Ngày gia đình


