TOUR ĐẢO BÌNH BA 1 NGÀY
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7h30 – 8h15: Xe và HDV đón khách tại tp Nha Trang, khởi hành chuyến hành trình khám phá thú
vị ốc đảo Bình Ba.
9h40: Đến đảo Bình Ba quý khách tham quan bằng xe Tuk Tuk với những cảnh đẹp nổi tiếng tại
đảo như:
 Cửa Nhỏ: Là nơi tàu thuyến của người dân qua lại, ngắm toàn bộ cảnh Vịnh dưới làn nước
xanh trong vắt.
 Bãi Chướng: Nơi đón ánh Bình Minh đầu tiên trên đảo, được ví như một bức tranh thủy mặc
khi mặt trời ló dạng.
 Hòn Rùa: Quý khách tự do chụp hình với “ Cụ Rùa Bình Ba” theo cách gọi thân tình của người
dân nơi đây.
 Điện Địa Tạng: Nơi quý khách có thể nguyện cầu bình an cho mình và gia đinh, gắn liền với đời
sống tinh thần người dân xứ đảo.

11h00: Quý khách di chuyển lên bè, tự do tham quan bè nuôi hải sản. Dùng cơm trưa với những
món ăn hải sản phong phú mang đậm văn hóa ẩm thực của người dân xứ đảo:
 Cá tả Bín Lù. ( đặc sản đặc biệt )
 Các loại ốc hấp ( theo mùa ).
 Mực lá áp chảo.






Gỏi cá mai
Lẫu hải sản.
Bún, Bánh tráng
Trái cây tráng miệng.

13h00: Tiếp tục hành trình quý khách tham quan Bãi Nồm - một trong những bãi biển đẹp nhất
tại Bình Ba, tự do tham quan tắm biển, ngắm san hô với nhiều màu sắc rực rỡ.
16h30: Quý khách tham quan chợ Bình Ba trải nghiệm văn hóa họp chợ đặc biệt của người dân
trên đảo, mua đặc sản về làm qua cho gia đình, người thân. Sau đó trở lại cảng Tàu đưa khách
về lại đất liền, xe đưa quý khách về lại điểm đón ban đâu. Kết thúc chuyến đi và hẹn gặp lại.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
 Xe đời mới đưa đón (Áp dụng giá đón tiễn tại Nha Trang)
 Tàu di chuyển 2 chiều Cảng Đá Bạc – Đảo Bình Ba và ngược lại
 Xe tuk tuk đưa đón tham quan Đảo
 Hướng dẫn viên kinh nghiệm đưa đón suốt tuyến
 Ăn trưa trên bè theo thực đơn, bao Tôm Hùm
 Áo phao, kính lặn,ống thở
 Phí vệ sinh môi trường
 Ghế, dù tại bãi tắm
 Nước suối, khăn lạnh suốt tuyến
 Bảo hiểm du lịch (mức bồi thường tối đa 10.000.000 đồng/trường hợp)

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:





Thuế VAT 10%
Chi phí trò chơi, ăn uống ngoài chương trình
Chi phí cá nhân và các chi phí phát sinh khác
Tắm nước ngọt

