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TÊN PHIM

NỘI DUNG TÓM TẮT

LAO VÀO VŨ TRỤ

Một chuyến du hành đặc biệt đưa
chúng ta trở thành phi hành gia
thực thụ để khám phá vũ trụ bao la
với các lỗ đen kỳ bí, các hành tinh
xa xôi với những trận bão thiên
thạch hãi hùng và trên cả tuyệt vời
là một vũ trụ lung linh, rực rỡ.
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Hãy vào để cảm nhận…

FUN HOUSE
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Một cung đường vui nhộn được dẫn
dắt bởi nghệ sĩ hài JIMMY sẽ mang
đến cho các bạn vô vàn cảm xúc : lo
âu, sợ hãi, thú vị, hồi hộp, thích thú
và cuối cùng là sự “ vỡ oà” của
niềm hạnh phúc.
Hãy đến để thư giãn…

GIẢI CỨU KHỦNG LONG

Một đàn Khủng long còn sót lại từ
thời tiền sử có nguy cơ bị tiêu diệt
do nguy cơ động đất, dung nham
trào ra từ núi lửa có thể vùi dập chú
khủng long đực T-Rex duy nhất của
đàn và dĩ nhiên của thế giới. Các
bạn sẽ được đi cùng với nhóm khoa
học trái đất để tham gia giải cứu
Đảo khủng long.
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Hãy đi để hành động…

ĐÁNH CHẶN SAO CHỔI
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Trái đất đang bị đe dọa bởi hiểm
họa sao chổi, một sao chổi khổng lồ
sẽ đâm thẳng vào nơi hàng tỷ con
người đang sinh sống bình yên.
Phải giải cứu ngay hành tinh thân
yêu của chúng ta, các bạn có sẵn
lòng trở thành vị cứu tinh của trái
đất chứ?
Hãy sẵn sàng thực hiện một sứ
mạng cao cả…

ĐIỆP VỤ SAO HOẢ

Năm 2050, con người đã trở thành
những cư dân Sao Hỏa để khai thác
một hành tinh đầy màu mỡ và tiềm
năng.
Một nhà máy phát điện bị thiên
thạch phá vỡ, Sao Hỏa mất điện và
chìm trong nguy cơ, các cư dân sẽ
bị tiêu diệt do đói và khát…
Làm sao đây?
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Xin mời các bạn cùng chúng tôi
giải cứu Sao Hỏa…

PHIÊU LƯU MIỀN HOANG DÃ
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Một cậu bé với ước mơ trở thành
kiến trúc sư để kiến tạo những tòa
nhà chọc trời, hiện đại và thông
minh… Thế nhưng, nhà phù thủy
CÚ MÈO đã dưa cậu bé ra khỏi ước
mơ để hoá thành một chú nai nhanh
nhẹn nơi rừng sâu, một chú cá heo
tung tăng dưới đại dương, một chú
chim tung hoành trên bầu trời và tất
cả để cậu bé cảm nhận sứ mạng:
Phải bảo vệ môi trường.
Các bạn sẽ trở thành cậu bé may
mắn này…

