CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM DU THUYỀN SEALIFE LEGEND
DU THUYỀN NGỦ ĐÊM – KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
Lịch trình thăm quan vịnh Lan Hạ
(Chương trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết mà không có thông báo trước)
NGÀY 1: HÀ NỘI – HẢI PHÒNG – VỊNH HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ
12:00

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, quý khách sẽ được chào đón tại nhà chờ
của Sealife Group nơi quý vị có thể nghỉ ngơi sau chuyến đi dài với một ly trà
ấm phục vụ bởi những nhân viên của Sealife Group.

12:30

Quý khách lên tàu và nhận phòng, thưởng thức một ly nước uống chào
mừng trong khi nghe thuyền trưởng giới thiệu về chương trình.

13:15

Bữa trưa đã sẵn sàng để được phục vụ tại nhà hàng Fish Net trong khi du
thuyền Sealife Legend di chuyển đến Vịnh Lan Hạ. Tận hưởng khung cảnh
ngoạn mục của những núi đá vôi hùng vĩ nổi lên từ nước biển màu ngọc lục
bảo của vịnh Lan Hạ.

15:30

Khám phá khu vực Van Ta bao gồm Hang Sáng Tối, nằm giữa ranh giới của
Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ, đây là một trong những hang động ít được ghé
thăm nhưng lại hấp dẫn nhất ở Hạ Long và Vịnh Lan Hạ. Du thuyền Sealife
Legend mời bạn đến thăm Hang Sáng Tối bằng thuyền tre được điều khiển
bởi người dân địa phương đi qua những ngôi nhà nổi nơi những người dân
chài nuôi trồng hải sản. Quý khách có cơ hội chèo thuyền kayak hoặc bơi
trong làn nước mát (tùy theo thời tiết và mùa) trước khi lên du thuyền để di
chuyển đến khu vực ngủ đêm.

16:30

Làm trẻ hóa cơ thể và tâm hồn của bạn với bể sục, phòng tắm hơi, phòng tập
thể dục và mat-xa * trên boong thứ ba (* mat-xa sẽ được thu phí theo gói
dịch vụ mà quý khách lựa chọn).

17:30

Tận hưởng “Giờ hạnh phúc” với chương trình mua 1 tặng một đồ uống miễn
phí, tại “Sky Bar” của chúng tôi trên tầng 3 từ 17h30 đến 19h00.

18:00

Sau thời gian thư giãn tại bể sục, quý khách sẽ được chào đón tại buổi trình
diễn nấu ăn và có cơ hội nếm thử rượu truyền thống của Việt Nam để tìm
hiểu về các món ăn truyền thống do ngư dân làm. Quý khách cùng với bếp
trưởng thử tìm hiểu và tự tay làm món “Cá thính” – món đặc sản độc đáo của
ngư dân vịnh Hạ Long. Uống rượu và vui chơi theo phong cách địa phương
sẽ là những kỷ niệm thực sự khó quên trong chuyến đi của quý khách.

19:15

Thưởng thức bữa tối ngon miệng tại nhà hàng, thoải mái chọn các món ăn
yêu thích trong thực đơn của nhà hàng.

20:30

Cảm nhận những bản nhạc sống được biểu diễn bởi ban nhạc Filipino của
chúng tôi qua những điệu nhảy và thư giãn với những ly đồ uống được pha
chế ngay tại quầy. Hoặc chỉ cần thử vận may của quý khách khi câu mực
hoặc thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh vịnh về đêm.

22:30

Quay trở lại cabin, quý khách tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, chìm vào giấc
mơ ngọt ngào chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới đầy những hoạt động thú
vị.

NGÀY 2: DI CHUYỂN BẰNG TÀU CAO TỐC – LÀNG VIỆT HẢI – KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN
THẾ GIỚI CÁT BÀ - TRƯỜNG QUAY PHIM BOM TẤN HOLLYWOOD – KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
06:00

Chào ngày mới với lớp học vovinam – môn võ thuật của Việt Nam, ngắm
cảnh mặt trời mọc trên vịnh xanh trong lúc thưởng thức 1 ly trà hoặc cà phê
sẵn sàng bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi.

07:45

Thưởng thức bữa sáng nhẹ tại nhà hàng Fish Net.

09:00

Quý khách chuyển sang tàu cao tốc để tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế
giới Cát Bà nơi có làng cổ Việt Hải. Đạp xe đạp dọc theo ngôi làng và thưởng
thức khung cảnh tuyệt đẹp của đầm phá, những cánh rừng xanh mát hay
những cánh đồng lúa trải dài bất tận hai bên đường. Sau đó, bạn có thể khám
phá những con đường thơ mộng hay những ngôi nhà cổ kính ngay trong
làng.

12:30

Quý khách sẽ được thưởng thức bữa ăn truyền thống của người Việt tại làng
Việt Hải, lắng nghe những câu chuyện thú vị cuộc sống thường nhật của
người dân chài nơi đây.

14:30

Sau bữa trưa, đoàn sẽ trở lại bến tàu, trên đường đi qua khu vực trường
quay bộ phim bom tấn Hollywood - Kong: Đảo Đầu Lâu, khu vực hoang sơ và
được bảo vệ của Vịnh Lan Hạ, xuất hiện trong bộ phim bom tấn Hollywood Kong: Đảo Đầu Lâu tận hưởng vẻ đẹp kỳ diệu của vịnh để hiểu tại sao khu
vực này được chọn để quay bộ phim.

14:45

Thời gian để bơi lội và thư giãn tại bãi biển hoang sơ ở vịnh Lan Hạ.

16:00

Quay trở lại Du Thuyền Sealife Legend để tham gia hoạt động chèo thuyền
Kayak hoặc thư giãn trên boong tắm nắng của du thuyền.

16:30

Làm trẻ hóa cơ thể và tâm hồn của bạn với bể sục, phòng tắm hơi, phòng tập
thể dục và mat-xa * trên boong thứ ba (* mat-xa sẽ được thu phí theo gói
dịch vụ mà bạn lựa chọn).

17:30

Tận hưởng “giờ hạnh phúc” với chương trình mua 1 tặng 1 đồ uống miễn
phí, tại quầy “Sky Bar” của chúng tôi trên tầng 3 từ 17h30 đến 19h00.

18:00

Trải nghiệm nghệ thuật thưởng trà truyền thống của người Việt Nam tại nhà
hàng Dragon Legend ở tầng ba, khám phá những câu chuyện lịch sử thú vị
của nghệ thuật thưởng trà của người Việt.

19:15

Thưởng thức bữa tối ngon miệng tại nhà hàng Fish Net bằng cách chọn các
món ăn yêu thích của quý khách trong thực đơn của nhà hàng.

20:30

Cảm nhận những bản nhạc sống được biểu diễn bởi ban nhạc Filipino của
chúng tôi qua những điệu nhảy và thư giãn với những ly đồ uống được pha
chế ngay tại quầy. Hoặc chỉ cần thử vận may của quý khách khi câu mực
hoặc thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh vịnh về đêm.

NGÀY THỨ 3: VỊNH LAN HẠ - ĐẢO CÁT BÀ – HÀ NỘI
06:00

Chào ngày mới với lớp học vovinam – môn võ thuật của Việt Nam, bắt đầu
một ngày mới đầy hứng khởi.

06:45

Bữa sáng nhẹ đã sẵng sàng để phục vụ quý khách tại nhà hàng Fish Net tại
tầng 1.

07:45

Quý khách sẽ được tham gia vào chuyến tham quan khu dự trữ sinh quyển
thế giới Cát Bà bằng tàu chuyển tải di chuyển từ cảng Gia Luận đến hang Hoa
Cương bằng xe buýt của Sealife Legend để thăm hang động măng đá và nhũ
đá tuyệt đẹp, nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Vườn quốc gia Cát
Bà)

09:30

Đây là thời gian quý khách thu dọn tư trang cá nhân và kiểm tra lại cabin của
mình một lần nữa trước khi làm thủ tục trả phòng. Thưởng thức buffet ở
nhà hàng Fish Net trong khi thuyền ra khơi quay trở lại bến tàu. Sau bữa tiệc
buffet, quý khách có thể lựa chọn tự do thư giãn trên hiên tắm nắng.

11:00

Kết thúc chuyến đi, du thuyền cập bến và quý khách di chuyển vào bờ quay
về Hà Nội.

Các dịch vụ bao gồm:






Các cabin đều có ban công nhìn ra biển, nước nóng và bồn tắm đứng sang trọng.
Các bữa ăn trên tàu (02 bữa ăn trưa, 02 bữa ăn tối, 02 bữa ăn sáng, 01 bữa ăn trưa nhẹ)
Hai chai nước lọc miễn phí trong cabin
Đồ uống chào mừng trên thuyền;
Phí thăm quan các thắng cảnh;







Thuyền thúng thăm làng chài, cần câu mực
Hướng dẫn viên tiếng anh trên tàu
Áo phao an toàn trên tàu
Bảo hiểm trên tàu
Thuế và phí dịch vụ.

Không bao gồm:






Xe bus đưa đón 2 chiều Hà Nội ~ Hải Phòng;
Xe đưa đón riêng ( phục vụ khi có yêu cầu)
Chèo thuyền kayak;
Spa, Massage, Đồ uống, Các tiêu dùng cá nhân
Tiền tips, các dịch vụ và điều khoản không được đề cập trong chương trình tour.

