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Tour con đường di sản

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐẢO NGỌC 2 NGÀY 1 ĐÊM
Nhóm khách
Giá
tour/khách

4 khách

8 khách

12 khách Trên 12 khách

1.840.000đ 1.400.000đ 1.300.000đ 1.280.000đ

1. Xôi hành
4.
2. Gà nướng lá chanh 5.
3. Gỏi rau
6.
7.

Nghêu hấp sả
Thịt kho thố
Tôm nướng
Hải sản săn bắt được

Hành trình
Ngày 1: Hội An/Đà Nẵng – Lăng Cô
14h00 - 14h30 Xe và HDV đón khách tại khách sạn/ trung tâm Hội An. Khởi hành từ Hội An đi Đà Nẵng.
15h00 – 15h30 Xe và HDV đón khách tại khách sạn/trung tâm Đà Nẵng. Khởi hành từ Đà Nẵng đi Huế.
17h00 – 17h30: Đến Lăng Cô. Xe đưa khách đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Tự do khám phá và dạo chơi tại bãi biển.
Nghỉ đêm tại Lăng Cô.
Ngày 2: Lăng Cô – Đảo Ngọc – Lăng Cô – Đà Nẵng/ Hội An
08h00 Xe trung chuyển đón quý khách tại khách sạn đưa đoàn tại điểm hẹn – nhà hàng Biển Xanh.
Tại đây quý khách cất giữ hành lí, thay đồ tắm, nghe dặn dò từ hướng dẫn viên của tour.
08h30 Cano chở quý khách xuất phát từ nhà hàng Biển Xanh tham quan vịnh Lăng Cô, Đảo Ngọc. 09h00 Đến Đảo Ngọc, quý khách
tha hồ khám phá và chụp ảnh lưu niệm với cảnh đẹp của rừng, núi, biển đảo hoang dã.
Sau đó cano đưa quý khách đến nơi có vịnh san hô đẹp, du khách thỏa thích lặn ngắm, chiêm ngưỡng các loài san hô đầy màu sắc, hệ
động thực vật biển phong phú đa dạng.
Ngoài ra, quý khách còn được thoả thích với thú vui bắt cá - câu cá – lặn bắt sò, ốc vô cùng thú vị.
11h30 Cano đưa quý khách quay về Bãi Chuối – một bãi biển tự nhiên và hoang sơ.
Tại Bãi Chuối quý khách thư giãn với bãi biển đẹp hoang sơ nước trong xanh ba màu, quý khách sẽ được tự tay chế biến những hải sản
mà mình vừa săn bắt được.
Buổi trưa: Đoàn dùng bữa trưa trên chòi ở bãi Chuối.
Quý khách tự do bơi, thư giãn nghĩ ngơi, tắm nắng…
14h00 Thuyền cao tốc đưa quý khách quay về lại bến 14h30 Tạm biệt Đảo Ngọc - Lăng Cô, xe trung chuyển đưa đón quý khách trở về
lại khách sạn ở Lăng Cô.
(Ngoài ra, khách có thể lựa chọn thêm nhiều trò chơi trên biển như: mô tô nước, jeski kéo phao chuối... tại bãi biển Lăng Cô – chi phí tự
túc).
17h00 – 17h30 Xe đón quý khách tại khách sạn, về lại Đà Nẵng/ Hội An.
18h00 – 18h30 Xe đến Đà Nẵng, kết thúc tour tại trung tâm thành phố
19h30 – 20h00 Xe đến Hội An, kết thúc tour tại trung tâm thành phố
Kết thúc tour. Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại!
Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất!
Bao gồm
Xe du lịch đời mới
Khách sạn/ resort 3 sao tại Lăng Cô (02 – 03 khách/phòng)
Nước suối: 01 chai 0.5L/khách
Bảo hiểm tai nạn du lịch: mức bồi thường tối đa là 10.000.000đ/ vụ/ khách
Xe trung chuyển tại Lăng Cô
Xe du lịch đời mới
Ăn sáng tại khách sạn
Cano
Ghế ngồi, tắm nước ngọt
Hướng dẫn viên tại Đảo Ngọc
Cần câu, mồi
Suất ăn trưa tại Đảo Ngọc
Hải sản chính mình bắt được
Áo phao, kính lặn
Túi đựng chống nước
Vé tham quan
Thảm nghỉ ngơi
Nước suối: 01 chai 0.5L/khách
Bảo hiểm tai nạn du lịch: mức bồi thường tối đa là 20.000.000đ / vụ / khách
Không bao gồm
1. Đồ uống trong các bữa ăn
2. Chi phí cá nhân, các dịch vụ không bao gồm trong chương trình
3. Các chương trình thể thao tại Lăng Cô, không gồm trong tour
4. Thuế VAT (nếu đoàn có nhu cầu xuất hóa đơn, phụ thu 10% giá tour)
5. Tiền bồi dưỡng cho HDV, lái xe
Ghi chú
Tiền bảo hiểm và các chi phí lên đảo, số trẻ em miễn phí không vượt quá 15% số lượng người lớn của đoàn.
Trẻ em 1 - 4 tuổi 100.000đ
Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé
Trẻ em 5 - 9 tuổi 70%
Ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ
Trẻ em từ 10 tuổi 100%
Tiêu chuẩn như người lớn
Gợi ý lưu trú
ACCOMMODATION OFFERING
Cities 2 star 3 star 4 star 5 star
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