TOUR ĐẢO BÌNH BA 2 NGÀY 1 ĐÊM
NGÀY 1: NHA TRANG – ĐẢO BÌNH BA ( Ăn Trưa, Tối)

7h30 – 8h15: Xe và HDV đón khách tại tp Nha Trang, khởi hành chuyến hành trình khám phá thú vị ốc
đảo Bình Ba. Trên cung đường quý khách được nghe thuyết minh, ngắm nhìn những cảnh đẹp như:
Vịnh Nha Trang, Bãi Dài, Chùa Từ Vân…
9h15: Quý khách đến Cảng Đá Bạc di chuyển bằng Tàu bắt đầu trải nghiệm những cảm xúc vui vẻ thú
vị trong ngày được ngắm nhìn toàn bộ cảnh Vịnh với những bãi cát trắng mịn như lụa, những đàn hải
âu chao lượn trên bàu trời, những dảy núi còn đó nét hoang sơ của thiên nhiên …
9h40: Đến đảo Bình Ba quý khách tham quan bằng xe Tuk Tuk với những cảnh đẹp nổi tiếng tại đảo
như:
 Cửa Nhỏ: Nơi những con tàu người dân nối đuôi nhau qua lại, cảnh vật thiên nhiên hữu tình,
quý khách được 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 Bớp tả Bín Lù.
Các loại ốc hấp ( ốc nón, ốc bàn tay, vú nàng ).
Mực hấp cuốn bánh tráng
Gỏi cá mai
Lẫu hải sản
Bún tươi
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.
16h30: Quý khách tham quan chợ Bình Ba trải nghiệm văn hóa họp chợ đặc biệt của người dân trên
đảo, có thể mua đặc sản về làm qua cho gia đình người thân. Về lại phòng nghỉ ngơi

19h00: Quý khách di chuyển đến Bãi Chướng hoặc lên Bè hải sản dự tiệc BBQ với các món đặc sản
như: Tôm Hùm/ 1 khách 1 con , Ốc nhảy, cá bớp nướng, Ốc vú nàng, mực nướng, nhum nướng, chảo
hải sản, cơm chiên … Thưởng thức những món hải sản tươi ngon dưới ánh đèn lung linh huyền ảo,
cùng tham gia chương trình văn nghệ cực kì vui nhộn ” Âm Nhạc Let’s Fly Travel “ ( tùy theo số lượng
khách.









Cá nướng
Mực nướng
Các loại ốc nướng ( ốc 5 bàn tay, ốc vú nàng…)
Sò nướng
Tôm Hùm nướng ( 1 khách / 1 con )
Cháo tôm hùm
Nhum nướng
Cơm chiên

NGÀY 2: THAM QUAN BÈ TÔM HÙM (ĂN SÁNG, TRƯA)

05h00: Đoàn dậy sớm, cùng nhau tản bộ đến Hòn Cò Tại đây, Quý khách đón ánh bình minh buổi
sớm, hít thở không khí trong lành, mát mẻ như với mất đi nỗi bực nhọc trong cuộc sống hằng ngày.
07h30: Dùng bữa sáng với đặc sản Bánh Canh chả cá hoặc Bún Bò
08h15: Quý khách khám phá những bãi tắm hoang sơ nhất: Bãi Nhà C , Bãi B Đề… nơi Quý khách có
thể ngâm mình trong làn nước trong anh tuyệt đẹp, lặn ngắm san hô, khám phá lòng đại dương với

hàng trăm loài cá đủ màu sắc.

10h30: Quý khách dùng bữa trưa với món ăn mang hương vị cửa ứ biển
- Cá chiên sốt cà
- Mực xào chua ngọt
- Cá kho tộ
- Canh chua cá bợp
- Cơm trắng, trái cây

13h00: Quý khách quay lại nhà nghỉ nhận hành lý, Tàu đưa khách về lại đất liền.
13h25: Đến cảng Đá Bạc, e đưa Quý khách về lại Nha Trang. HDV chia tay đoàn tại điểm đón ban đầu.
Kết thúc tour tham quan
Giá Vé cho trẻ em.:
 Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí vé dịch vụ .
 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 .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

GIÁ TOUR BAO GỒM:














Xe máy lạnh đón tiễn theo lịch trình
Tàu vận chuyển (ghép đoàn)
Cano/tàu tham quan các bãi (tùy theo số lượng đoàn)
Xe tuk tuk tham quan đảo
Nhà nghỉ Homestay, phòng máy lạnh sạch sẽ (ngủ ghép 4 – 6 khách/phòng)
Các bữa ăn theo chương trình (1 bữa sáng, 2 bữa trưa, 1 bữa tối)
Thưởng thức Tôm Hùm nướng (option 2)
Phí vệ sinh môi trường
Phí tham quan bè
Phao bơi, kính lặn
Bàn ghế, ánh sáng phục vụ tiệc đêm
Nước suối, khăn lạnh mỗi ngày
Bảo hiểm du lịch (tối đa 10.000.000đ/trường hợp)

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Thuế VAT (Đối với trường hợp lấy hóa đơn GTGT)
 Chi phí cá nhân phát sinh và ăn uống ngoài chương trình

