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Mùa hè sẽ sôi động 
hơn khi bạn tự trải 
nghiệm những trận 
tranh tài gây cấn,  

xách ba lô lên thôi!
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Cho một đất nước xanh sạch đẹp
Xuất phát từ nền tảng sự kiện “Cleanup Sydney 
Harbour” diễn ra tại Úc, ngày Clean Up Vietnam 
được đề xuất tổ chức với sứ mệnh truyền cảm 
hứng, gắn kết người trẻ, các gia đình, doanh 
nghiệp và cộng đồng trong việc thay đổi cách 
nhìn nhận về không gian đang sống và cách 
thức xử lý chất thải mỗi ngày. Năm nay, sự kiện 
dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 4 và tiếp nối 
tương tự vào các năm sau. Xem thêm cách thức 
tham dự tại: cleanupvietnam.org.

PHẤN ĐẤU CHO VÀNG BẠC
Từ năm 1987, Singapore Badminton 
Open là sự kiện rất thành công trong 
việc thúc đẩy môn cầu lông tới 
hàng nghìn người trẻ yêu thích bộ 
môn này và tăng cường xây dựng 
các thương hiệu cá nhân, tài trợ tại 
Singapore. Các giải đấu là sự khởi 
đầu của hàng loạt các hạt giống tài 
năng như Kento Momota, Simon 
Santoso và Tommy Sugiarto. Năm 
nay, Singapore Badminton Open trải 
dài từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 4. 
Đừng bỏ qua sự kiện thú vị này nếu 
bạn là một “tay” đam mê cầu lông 
đích thực nhé. Đặt vé tham dự ngay 
tại đây: singaporebadmintonopen.
com.sg.

VÔ ĐỊCH BÓNG BẦU DỤC LỚN NHẤT CHÂU Á
Tài trợ bởi Hong Kong Rugby Football Union (HKRFU), đây là lần thứ 41 mà 
Hong Kong Sevens được diễn ra. Giải đấu bóng bầu dục nổi tiếng thế giới này 
quy tụ 16 đội đến từ các nước khác nhau cạnh tranh tại HSBC Sevens World 
Series và thêm 12 đội thi đấu vòng loại cho việc quảng bá hình ảnh quốc tế. 
Năm nay, Hong Kong Sevens sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4. 
Xem thêm thông tin và đăng kí đặt vé tham gia sự kiện tại: hksevens.com.

Chinh phục đường đua
Được hứa hẹn là một trong những sự 
kiện thể thao giải trí thú vị nhất của năm 
2016, Champion Dash “nổ” phát súng 
đầu tiên tại Sài Gòn vào ngày 9 tháng 4. 
Hãy chinh phục những chướng ngại vật 
để thử thách thể lực lẫn trí lực của bạn, 
trải nghiệm cảm giác đứng ở đỉnh cao 
khi vượt qua vạch đích của cuộc chơi. 
Mặt khác, nếu bạn đang tìm kiếm một 
hoạt động “team-building” hiệu quả, 
nâng cao tinh thần đồng đội đột phá, hãy 
rủ các “chiến hữu” tham dự Champion 
Dash tại: championdash.com. Cả đội sẽ 
cười thật to, vui đùa trong bùn, lấm bẩn 
một chút, bị ướt một chút và chẳng thể 
quên được cuộc đua để đời này đấy!

Một mùa hè tưng bừng 
nữa lại đến rồi! Hãy cùng 
khám phá những điều thú 

vị và hấp dẫn đang chờ 
đón bạn ngay sau đây nhé!

Khám  
phá  

thú vị
Trung tâm Thương mại Cộng 
đồng The Commons
Trung tâm Thương mại Cộng 
đồng The Commons đã ra đời tại 
Bangkok, Thái Lan. The Commons 
được chia ra làm 4 khu vực: Market, 
Village, Play Yard và Top Yard. 
Đến nơi đây, bạn sẽ được tận hưởng 
những món ăn, đồ uống với chất 
lượng, hương vị tuyệt hảo tại khu 
vực “Market”, kết nối bạn bè và gia 
đình tại “Play Yard” hay dành thời 
gian cho bản thân tại không gian 
xanh ngoài trời dễ chịu tại “Top 
Yard”. The Commons sẽ mở cửa từ 
8 giờ sáng đến nửa đêm mỗi ngày.

NGẮM CẢNH BẰNG THỦY PHI CƠ TẠI VỊNH HẠ LONG
Mùa hè này, hãy trải nghiệm du lịch mới lạ và sang trọng 
bậc nhất cùng gói dịch vụ ngắm cảnh bằng thủy phi Cơ của 
hàng không Hải Âu và nghỉ ngơi trên du thuyền cao cấp của 
Paradise Cruise tại Vịnh Hạ Long. Không chỉ giúp bạn tiết 
kiệm thời gian khi di chuyển đến các danh lam thắng cảnh 
nổi tiếng, Thủy Phi Cơ còn đem đến những góc nhìn đẹp của 
chúng ở tầm bay thấp. Nhân dịp ngày 30 tháng 4, chương 
trình sẽ có khuyến mãi với giá trọn gói US$473. Xem thông 
tin chi tiết tại: paradisevietnam.com.

SÁCH ẢNH “ĐÀ NẴNG – 
COASTAL CITY”
Sau hai ấn phẩm về Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng: Coastal City 
dưới sự hợp tác của tác giả Michael 
Weibel và viện Goethe Việt Nam 
tiếp tục được ra mắt vào năm 2016. 
Cuốn sách ảnh mong muốn nâng cao 
nhận thức về Đà Nẵng và đưa thành 
phố này gần hơn với trung tâm đầu 
tư của quốc tế và khu vực. Đà Nẵng: 
Coastal City đã được bày bán tại các 
Artbook và các cửa hàng sách lớn.

Trung tâm Giải trí MOSH
Tạo ra một loại sinh vật biển hay 
phiêu lưu với những chiếc máy bay 
giấy, hãy đến và trải nghiệm những 
điều tưởng chừng như không thể 
này tại trung tâm giải trí MOSH 
Singapore, nằm ở Sentosa. Là cơ sở 
giáo dục giải trí kĩ thuật số đầu tiên 
được thiết lập, MOSH sử dụng công 
nghệ nhập vai thực tế ảo, nhận dạng 
cử chỉ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm 
ảo kích thích sự sáng tạo và tưởng 
tượng của khách hàng. “Chúng tôi 
khuyến khích mọi người tự tin hơn 
vào khả năng sáng tạo của mình 
và chia sẻ với nhau trong một gian 
ấm cúng như MOSH,” bà Hitomi 
Komuro, giám đốc dự án, cho biết.


