
Sheraton
Fitness Challenge

  

Energize your day right away and stay fit during your trip by working toward your fitness resolutions during this 
exciting Sheraton Fitness Challenge incentive program. Just complete specified activities in essential goal areas: 
Swim, Run and Kayak! 

RULES
1. Sign up at Sheraton Fitness desk during the challenge period
2. Complete your chosen eligible activities under the supervision and witness of one of our Fitness Gurus
3. All activities completed will be stamped by a Fitness Guru on your Sheraton Fitness Challenge Passport
4. All prizes have to be claimed during your stay,otherwise it will be invalid

Swim Challenge 
Complete 4 laps

at 250 infinity pool 
7:00am–7:00pm

Run Challenge
Complete 10km running at Sheraton Fitness

or 10km running + walking distance
through your Health app

7:00am–7:00pm 

Kayak Challenge 
Complete 2km ocean kayaking

from the hotel beach 
7:00am–5:00pm

(weather permitted) 

PRIZES 
Swim Challenge:
Receive a free cocktail at La Plage or Mix Bar 
Run Challenge:
Receive 50% off per treatment at Shine Spa 
Kayak Challenge:
Receive a free Sheraton Paired Bánh mì + Vietnamese coffee at Tea Lounge 
Grand Prize Winners 
All participants who completed 3 challenges within their stay,
will receive a free Afternoon High Tea for 2 at Tea Lounge



Thử Thách Kỳ Thú

  

Luôn tràn năng lượng cho một ngày dài và giữ cơ thể khoẻ mạnh trong suốt chuyến du lịch của bạn bằng cách 
tham gia thử sức thể lực trong chương trình vận động Thách Thức Thể Hình hấp dẫn tại Sheraton. Chỉ cần hoàn 
thành các hoạt động được chỉ định: Bơi, Chạy, Chèo thuyền Kayak và nhận ngay những phần thưởng thú vị!

THỂ LỆ THỬ THÁCH
1. Hãy đăng kí tham gia thử thách tại bàn lễ tân của Sheraton Fitness.
2. Hoàn tất các thử thách mà bạn đã chọn theo đúng các điều kiện của giải thưởng với sự giám sát của
 nhân viên Fitness
3. Sau khi hoàn thành, mỗi thử thách sẽ được đóng dấu xác nhận trên Hộ chiếu bởi nhân viên Fitness
4. Tất cả giải thưởng chỉ hợp lệ trong thời gian lưu trú tại khách sạn. 

Thử Thách Bơi Lội 
Hoàn thành 4 vòng bơi

tại bể bơi Infinity
7:00–19:00

Thử Thách Chạy Bộ
Hoàn thành 10km chạy bộ tại Sheraton Fitness
hoặc 10km chạy bộ + đi bộ tham quan Đà Nẵng

qua ứng dụng Sức khỏe
7:00–19:00

Thử Thách Chèo Thuyền Kayak
Hoàn thành thử thách chèo 2km với

thuyền Kayak từ bãi biển của khách sạn
7:00–17:00

(nếu thời tiết cho phép) 

GIẢI THƯỞNG 
Thử thách bơi lội:
Nhận một ly cocktail miễn phí tại La Plage hoặc Mix Bar
Thử thách chạy bộ:
Nhận 50% giảm giá tại Shine Spa mỗi lần trị liệu
Thử thách chèo thuyền kayak:
Nhận miễn phí Bộ đôi ẩm thực của Sheraton gồm Bánh mì + Cà phê Việt Nam tại Tea Lounge
Giải thưởng đặc biệt:
Nếu hoàn thành tất cả 3 thử thách trong suốt quá trình lưu trú,
nhận ngay Tiệc trà chiều miễn phí dành cho 2 người tại Tea Lounge


