Tour Đảo Điệp Sơn 1 Ngày
Sáng: Xe và hướng dẫn đón khách tại Nha Trang khởi hành chuyến tham quan thú vị, trên đường đi quý khách
được tìm hiểu chiêm ngưỡng những địa danh nỗi tiếng như: Vịnh Nha Phu, Hòn Hèo, Chùa Linh Ứng, Đèo
Rọ Tượng



Đến Cảng Điệp Sơn, tàu đưa quý khách qua đảo Điệp Sơn.
Tàu cập bờ quý khách bắt đầu khám phá con đường dưới biển độc đáo nhất Việt Nam cùng nhau lưu giữ
những shoot hình tuyệt đẹp , chinh phục con đường uốn lượn dài gần 700m nằm dưới mặt nước chưa tới
nửa mét.



Tự do tắm biển, thử sức mò cua bắt ốc, tập chèo thuyền thúng trải nghiệm cuộc sống dân dã bình dị của
người dân xứ đảo

Trưa: Qúy khách dùng cơm trưa với những món hải sản tươi ngon xứ biển:
– Mực hấp

– Tôm nướng
– Cá bớp nướng muối ớt
– Sườn ram
– Lẩu cá

– Rau xào
– Cơm, bún, bánh tráng
– Trái cây tráng miệng

Chiều: Tàu đưa quý khách qua lại cảng, tiếp tục đến KDL Dốc Lết – Một trong những bãi biển đẹp nhất tại Khánh
Hòa. Tự do tắm biển.
15h30: Xe đưa quý khách quay lại điểm đón ban đầu. Kết thúc tour
Giá tour bao gồm:
 Xe vận chuyển 7s – 45s đời mới, tài xế kinh nghiệm nhiệt tình
 1 bữa ăn chính thực đơn hải sản
 Tàu/đò vận chuyển khách theo hành trình
 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
 Bảo hiểm
 Quà tặng công ty: Nón du lịch, khăn lạnh, nước suối
 Áo phao kính lặn
Giá tour không bao gồm:
 Các chi phí cá nhân
 Ăn uống ngoài chương trình
 Thuế VAT
Giá vé trẻ em:
 Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí
 2 người lớn chỉ kèm 1 trẻ, trẻ em thứ 2 tính ½ giá vé
 Trẻ từ 5 – 10 tuổi 50% giá vé.
Lưu ý:
 Lộ trình có thể thay đổi phù hợp với điều kiên thực tế của đoàn mà vẫn đủ các điểm tham quan
 Điêp sơn là một hòn đảo khá hoang sơ đời sống người dân còn khó khăn nên không có nhà vệ sinh, từ bao
đời nay chỉ vệ sinh lộ thiên nên quý khách cân nhắc khi đi tour

