


Chào mừng quý khách đến với Maia Resort Quy Nhơn,

Maia thật hạnh phúc khi được quý khách lựa chọn là nơi trải nghiệm 
mùa lễ hội đặc biệt này của năm. Đội ngũ chúng tôi hân hạnh giới 
thiệu những chương trình lễ hội được chuẩn bị và thực hiện công 
phu, tâm huyết, nhằm mang đến cho quý khách những kỷ niệm 
đáng nhớ bên gia đình thân yêu. Chắc chắn rằng đây sẽ là mùa lễ 
hội với hàng loạt những trải nghiệm ẩm thực được thiết kế tỉ mỉ, 
khéo léo, mang đến bản sắc độc đáo vốn có của Maia và khơi gợi 
nét quyết rũ thực sự của kỳ nghỉ mùa lễ hội.

Xin gửi lời chào ấm áp mùa Giáng Sinh và lời chúc tốt đẹp nhất của 
chúng tôi dành cho năm mới.

Marc Bittner & 
Gia đình Maia





24 tháng 12 năm 2022 – 01 tháng 01 năm 2023

BỮA SÁNG

06:30 – 10:00

06:30 – 10:00

Nhà hàng Vị

BỮA  TRƯA  TỰ  CH ỌN  &
GÓI  MENU  H ALF-BOA RD

Nhà hàng Vị

KHU  VU I  CHƠI  D À N H  CH O TRẺ  EM

12:00 – 17:00

Phòng hội nghị

Tiệc buffet nhỏ cùng với những phần quà đặc biệt của 
gia đình Maia dành tặng riêng cho các bé dưới 12 tuổi.

Gói menu Taste of Maia (Miền Trung, Quy Nhơn, Maia) cũng sẽ được 
phục vụ ngoài thực đơn gọi món thông thường.

Gói menu Taste of Maia áp dụng cho khách hàng không đăng ký 
chọn gói là 1,600,000 VND++/phần cho 2 người.



24 tháng 12 năm 2022

GIỜ KEM TƯ ƠI
14:00 – 15:00

Nhà hàng Vị
Thưởng thức kem và bánh tráng miệng nhà làm 

dành riêng cho các vị khách nhỏ tuổi.

NGÔI  NHÀ BÁNH  MÌ  GỪ N G &
TRANG TR Í  CÂY  G IÁNG S IN H

15:00 – 16:30

Nhà hàng Vị
Cơ hội để các đầu bếp nhí tạo ra những món ăn 

mùa giáng sinh của riêng mình.

BỮA TỐ I  BUFFE T  VỌNG GIÁNG S IN H

18:00 – 22:00

Nhà hàng Vị

Nâng cấp miễn phí đối với khách hàng đặt gói ưu đãi “Thu Maia” 
Phí 1,000,000 VND++/khách đối với các khách khác.

Đặc biệt khuyến mãi:
Mua 4 chỉ trả 3 – chỉ áp dụng cho khách hàng sinh sống và làm việc tại Bình Định.

(Chương trình ca nhạc phục vụ từ 19:00 – 21:00)



25 tháng 12 năm 2022

TRANG TR Í  BÁNH  GIÁNG S IN H

15:00 – 16:30

Nhà hàng Vị

Cùng tạo ra những chiếc bánh giáng sinh độc đáo 
với đội ngũ của chúng tôi.

BỮA TRƯA  TỰ  CH ỌN  &
GÓI  MENU  H ALF-BOA RD

18:00 – 22:00

Nhà hàng Vị

BỮA  T I ỆC  G IÁNG S INH  CÙ NG VỚI  BẾP  TRƯ ỞN G
18:00 – 22:00

Nhà hàng ad hoc

Phụ thu 500,000 VND++/khách đối với khách hàng đặt gói “Thu Maia” khi nâng cấp từ 
thực đơn half-board lên thực đơn cùng với bếp trưởng.

Phí 1,200,000 VND++/khách đối với các khách hàng khác.

Đặc biệt khuyến mãi:
Mua 4 trả tiền 3 – chỉ áp dụng cho khách hàng sinh sống và làm việc tại Bình Định.

Khuyến khích khách hàng đặt bàn trước do số lượng chỗ ngồi chỉ giới hạn cho 30 khách.

GIỜ KEM TƯ ƠI
14:00 – 15:00

Nhà hàng Vị
Thưởng thức kem và bánh tráng miệng nhà làm 

dành riêng cho các vị khách nhỏ tuổi.

Gói menu Taste of Maia (Miền Trung, Quy Nhơn, Maia) cũng sẽ được 
phục vụ ngoài thực đơn gọi món thông thường.

Đối với quý khách không đặt gói bao gồm “Taste of Maia”, mức giá 
cộng thêm là 1,600,000 VND++/phần cho 2 khách.





31 tháng 12 năm 2022

GIỜ K EM TƯ ƠI
14:00 – 15:00

Nhà hàng Vị

Cùng nhau thưởng thức những món kem tươi ngon 
nhà làm đặc biệt dành tặng cho các bé tại Maia.

T HƯỞNG THỨC BỮA TỐ I  H Ả I  SẢ N  ĐÊM GIA O TH ỪA
BỮA TỐ I  BU FFE T

18:00 – 22:00

Nhà hàng Vị

Đặc quyền cho khách hàng trọn gói vào đêm 31 tháng 12 với bữa tiệc buffet thịnh soạn 
đầy hải sản và cùng nhau nâng ly thưởng thức các loại nước uống bao gồm nước ngọt, 
nước trái cây tươi, thức uống đặc biệt dành riêng cho mùa lễ hội, bia địa phương & bia 

gừng nhà làm không giới hạn phục vụ trong 2 giờ đồng hồ.
 

Phí 1,500,000 VND++/khách cho các khách hàng khác bao gồm bữa tiệc buffet thịnh 
soạn đầy hải sản và cùng nhau nâng ly thưởng thức các loại nước uống bao gồm nước 
ngọt, nước trái cây tươi, thức uống đặc biệt dành riêng cho mùa lễ hội, bia địa phương 

& bia gừng nhà làm không giới hạn phục vụ trong 2 giờ đồng hồ.
 

Đặc biệt khuyến mãi:
Mua 4 chỉ trả 3 – chỉ áp dụng cho các khách hàng sinh sống và làm việc tại Bình Định.

(Chương trình ca nhạc phục vụ từ 19:00 – 21:00)



1 tháng 1 năm 2023

GIỜ K EM TƯ ƠI
14:00 – 15:00

Nhà hàng Vị
Cùng nhau thưởng thức những món kem tươi ngon 
nhà làm đặc biệt dành tặng cho các bé tại Maia.

Gói menu Taste of Maia (Miền Trung, Quy Nhơn, Maia) cũng sẽ 
được phục vụ ngoài thực đơn gọi món thông thường.

Đối với các khách không đăng ký gói Taste of Maia là 
1,600,000 VND++/phần cho 2 khách.

BỮA ĂN TỰ  CHỌN CH O NGÀY ĐẦU  N Ă M MỚI  &
GÓI  MENU  H ALF  BOARD

18:00 – 22:00

Nhà hàng Vị

NĂM MỚI  CÙ N G BẾP  TRƯ ỞN G

18:00 – 22:00

Nhà hàng ad hoc

Phụ thu 500,000 VND++/khách đối với khách hàng đặt gói “Thu Maia” khi nâng cấp từ 
gói half-board lên thực đơn cùng với bếp trưởng.

Phí 1,200,000 VND++/khách đối với các khách khác.

Đặc biệt khuyến mãi:
Mua 4 trả tiền 3 – chỉ áp dụng cho khách hàng sinh sống và làm việc tại Bình Định.

Khuyến khích khách hàng đặt bàn trước do số lượng chỗ ngồi chỉ giới hạn cho 30 khách.





24 tháng 12 năm 2022 – 03 tháng 01 năm 2023

GÓI  CH ĂM SÓC
( 120  PH ÚT )

1,950,000 VND++

TRỊ LIỆU VỚI NẾN
(75 phút)

GÓI  TH Ư  G IÃ N
( 100  PH ÚT )

1,750,000 VND++

TẨY TẾ BÀO CHẾT HOẶC DƯỠNG Ủ DA
(30 phút)

GÓI  CẶP  ĐÔI
( 120  PH ÚT )

2,450,000 VND++

TRỊ LIỆU CƠ THỂ
(60 phút)

CHĂM SÓC DA MẶT
(60 phút)

TRỊ LIỆU CƠ THỂ
(60 phút)

XÔNG HƠI SẮC TRỊ BẰNG CÔNG NGHỆ HỒNG NGOẠI
(45 phút)

GÓI CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT CHO MÙA LỄ HỘI



24 tháng 12 năm 2022 - 03 tháng 01 năm 2023

BỘ SƯU TẬP
MONTESSORI

10:30 - 12:00

KHÔNG GIAN
NGHỆ THUẬT VẼ TRANH 

15:00 - 16:30

RẠP CHIẾU PHIM MAIA
(THEO YÊU CẦU)

Bộ sưu tập đồ chơi lấy 
cảm hứng từ giáo dục 

phù hợp cho mọi lứa tuổi

Các nghệ sĩ nhí sẽ được trau dồi kỹ 
năng sáng tạo trong các bức tranh 

cùng với các nghệ sĩ địa phương

ORIGAMI
09:00 - 10:30

NHỮNG VỎ SÒ ĐẦY MÀU SẮC
14:00 - 15:00 

TRÒ CHƠI BOARD GAME
(THEO YÊU CẦU)

Nghệ thuật gấp giấy truyền thống

Tận hưởng sáng tạo pha trộn 
màu sắc

ÔNG GIÀ NOEL CỦA MAIA

18:00 - 19:00

Món quá giáng sinh đặc biệt 
dành cho các bé đến từ Maia

(DUY NHẤT 24 & 25 /12 / 2022)

HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ EM



24 tháng 12 năm 2022 - 03 tháng 1 năm 2023

L ỚP  DẠY  YOGA
08:45 - 09:30

LỚP HỌC TẨY
TẾ BÀO CHẾT TẠI NHÀ

10:00 - 11:00

LỚP  DẠY  TH IỀN
16:00 - 16:45

TEN N IS
(THEO YÊU CẦU)

Chúng tôi có sắp xếp xe đưa đón quý khách đến và về từ trung tâm thành phố Quy Nhơn trong 
các ngày 24, 25, 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 1 tháng 1 năm 2023 (Tùy vào tình trạng trống) 

Để đặt chỗ vui lòng liên hệ bộ phận tiền sảnh để có thêm thông tin chi tiết. 

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ CÁC LỚP DẠY YOGA

DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THAM QUAN



Khu kinh tế Nhơn Hội,  Phường Cát T iến, Huyện Phù Cát,  
T ỉnh Bình Định, Việt Nam

+84 (0) 256 220 6688
reservations.mrqn@fusionhotelgroup.com

maiaresortquynhon.com 
# m a i a r e s o r t q u y n h o n


