Theo đó, vào từ ngày 13-15/7 “Bức Tường Tiger 2018” sẽ diễn ra tại Quảng trường 2-9 (vào cửa tự do).
Leo lưới và thả tự do từ trên cao là 2 thử thách đặc biệt tiếp tục xuất hiện tại Bức Tường Tiger 2018. Sự
quay trở lại của Bức Tường Tiger 2018 sẽ mang lại nhiều điều mới lạ.

Bức Tường Tiger năm 2018 sẽ mang lại nhiều điều mới lạ.

Diễn ra từ ngày 21/7 đến 19/8, lễ hội Ẩm thực đường phố “Cơn lốc giải nhiệt cùng Helio Center” trong
khuôn khổ sự kiện hè xuyên suốt Helio Summer Festival với hơn 150 món kem mát lạnh đến từ khắp nơi
trên thế giới và đa dạng các loại nước giải khát, đồ ăn vặt.
Lễ hội Ẩm thực đường phố: Cơn lốc giải nhiệt sẽ đem đến một không gian sôi động cùng âm nhạc và các
môn nghệ thuật trình diễn đường phố bắt mắt.
Diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 cho đến tháng 9, Lấy cảm hứng từ Oktoberfest – Lễ hội Bia nổi tiếng của xứ
Bavaria nước Đức, B’estival của khu du lịch Sun World Ba Na Hills không chỉ tái hiện một không gian lễ
hội sôi động mà còn mang đến du khách “chất men riêng”.
1 triệu lít bia được phục vụ từ những nhà máy danh tiếng nhất nước Đức chắc chắn sẽ làm thỏa lòng tất cả
du khách “mê” bia. Chẳng cần biết bạn là ai, đến từ đâu, tất cả đều cùng khoác vai nhau, cùng nhau chạm
cốc đầy hứng khởi. Không chỉ tổ chức tại quảng trường Du Dôme, từ năm nay, du khách sẽ có cơ hội tham
gia lễ hội bia tại Beer Plaza – một công trình được thiết kế riêng cho lễ hội bia với sức chứa hơn 3.000 chỗ
ngồi.

Lễ hội bia B’estival Sun World Ba Na Hills 2018.

B’estival năm nay sẽ có một “giai điệu riêng” để du khách có thể hòa mình cùng với góp mặt của hơn 200

nghệ sĩ châu Âu qua những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng nhất. Ngoài ra, du khách
sẽ tha hồ check-in, lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật đẹp với các không gian trang trí lễ hội từ
những ly bia khổng lồ cùng những chiếc xe từ thùng bia, rơm và lúa mạch. Lễ hội bia B’estival Sun World
Ba Na Hills 2018 sẽ vẽ nên một mùa hè ngập tràn hứng khởi và sôi động từng giây cho du khách.
Diễn ra xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, Lễ hội đèn lồng tại Sunworld Danang Wonders sẽ đưa
bạn trở về tuổi thơ dữ dội với nào là Doraemon, Pokemon hay “Công viên kỷ Jura” bằng một lễ hội đèn lồng
quy mô chưa từng có.

Lễ hội đèn lồng tại Sunworld Danang Wonders.

Lễ hội đèn lồng “Giấc mơ tuổi thơ” đưa du khách vào những miền khám phá thú vị với hàng trăm đèn lồng
thắp sáng không gian công viên, một mô hình đèn lồng mang hình phi thuyền Sun World xác lập kỷ lục
Guinness.
Bạn có thể cùng các bé trở về tuổi thơ với lễ hội đèn lồng bất cứ lúc nào đến Đà Nẵng, suốt mùa hè này.

Vanessa Beach Pool Party sẽ mang đến “luồng gió” mới đầy sôi động.

Tiếp nối thành công vang dội từ Naman Pool Party, và kết tinh cảm hứng từ những bữa tiệc bên bờ biển nổi
tiếng, Vanessa Beach Pool Party sẽ mang đến “luồng gió” mới đầy sôi động.
Đến với Vanessa Beach Pool Party, bạn sẽ được bùng nổ và trải nghiệm những bữa tiệc âm nhạc EDM thời
thượng, DJ nổi tiếng, nghệ sĩ tên tuổi, múa lửa ngoạn mục, vũ công nóng bỏng, tiệc cocktail, BBQ hảo hạng,
những cô nàng bikini sexy giữa bể bơi ngoài trời,…
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