7h30: Đón khách tại khách sạn. Bắt đầu khởi hành chuyến “ khám phá đảo Bình Hưng”. Dọc đường đi quý
khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của biển, cảng hàng không Cam Ranh, khu Đan Viện của Pháp...
10h: Đến Bãi Kinh, Bình Hưng. Tàu đưa quý khách lên đảo Bình Hưng tản bộ tham quan những cảnh đẹp
Bình Hưng .
Tiếp tục chương trình quý khách lên xe điện tham quan ngọn hải đăng Hòn Chút đây là “cây” đèn biển hiện
diện trước vịnh Cam Ranh đã trên 100 năm.

rưa: Đoàn ăn cơm trưa với những món ăn dân dã ngon miệng của người dân vùng biển. Nghỉ ngơi tại lều.

Gỏi cá mai
Tả Pín lù
Ốc hấp
Mực hấp
Canh chua cá bớp
Rau sống, bánh tráng
cuốn
 Bún
 Tráng miệng
 Trà đá







Tiếp tục chương trình tàu đưa đoàn tham quan vẻ đẹp của các cụm núi đá quanh đảo chiêm ngưỡng những
vẻ đẹp tuyệt vời của một ốc đảo thiên nhiên

Quý khách sẽ được hòa mình vào dòng nước trong mát tại Bãi Lớn ngắm lặn san hô và những đàn cá bơi lội
cực đẹp.

Khởi hành ghé thăm Bãi Chuối, Bãi nước ngọt...một bãi biển có bờ cát trắng tinh và nước xanh như ngọc.

15h45: Về lại nhà bè thay đồ và sắp xếp hành lý về lại Bãi Kinh.
16h30: Chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại. Cảm ơn quý khách!
iá our bao gồm :







Ăn uống theo chương trình
Tàu tham quan theo chương trình
Xe điện tham quan, vé tham quan Hải Đăng Hòn Chút
Bảo hiểm
HDV chuyên nghiệp
Phao bơi, kính lặn

iá our không bao gồm :
 Các chi phí cá nhân
 Ăn uống ngoài chương trình.

iá Vé cho trẻ em.:
 Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí vé dịch vụ ( ăn chung, ngủ chung với bố mẹ). Hai người lớn chỉ
được kèm1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ giá vé.
 Trẻ em từ 5 – 10 tuổi phải mua nửa vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với bố mẹ). Hai người lớn chỉ
được kèm trẻ em từ 5 - 11 tuổi em thứ 2 trở lên phải mua 75% giá vé.
 Trẻ em trên 11 tuổi phải mua 1 vé

