THAM QUAN ĐẢO NGỌC CÔ TÔ
HÀ NỘI – DU LỊCH CÔ TÔ (Ăn: Trưa, Tối)
06h00: Xe ôtô và HDV của VTTC đón quý khách tại điểm hẹn bắt đầu tour du lich Đảo ngọc Cô Tô (cách Hà Nội hơn 200 km). Quý
khách ăn sáng tại điểm dừng chân Hải Dương.
11h30: Quý khách đến cảng Cái Rồng – Vân Đồn - Quảng Ninh ăn trưa tại nhà hàng.
13h30: Quý khách đón tàu cao tốc đi Cô Tô và thưởng thức cảnh đẹp của vịnh Bái Tử Long thơ mộng.
15h00: Đoàn cập bến Cô Tô, HDV cùng quý khách tản bộ về khách sạn cách cầu cảng 100m, trên đường đi quý khách có thể thả mình
vào nhịp sống đời thường của những ngư dân trên đảo.
15h30: Quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi sau đó Xe đưa Quý khách đi khám phá, tắm biển tại bãi tắm Hồng Vàn. Tại đây quý khách
tự do tham gia vào các trò chơi vui nhộn trên biển tại công viên nước CO TO PARK – Công viên bơm hơi lớn nhất Việt Nam. (Chi
phí chơi công viên nước tự túc)
18h00: Quý khách ăn tối và tự do ngắm cảnh biển về đêm, Quý khách dạo chơi trên bờ biển mềm mại, lộng gió, khám phá vẻ đẹp đầy
hoang sơ, lãng mạn của biển đêm.
Nghỉ đêm tại khách sạn.
THAM QUAN ĐẢO NGỌC CÔ TÔ (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
05h30: Quý khách dậy sớm HDV và xe đưa đoàn đi ngắm bình minh tại Cầu Mỷ - Nơi được đánh giá là đẹp nhất của Cô
Tô vào mỗi sáng bình minh.
07h00:Quý khách ăn sáng tại khách sạn.
08h00: Xe và HDV đưa đoàn đi thăm quan ngọn Hải Đăng cao hơn 100m so với mực nước biển nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Đảo Cô
Tô đẹp nên thơ, sau đó xe đưa quý khách đi tắm biển tại bãi Hồng Vàn .
11h30: Ăn trưa tại khách sạn với các món ăn được chế biến từ hải sản mà chính ngư dân tại đảo đánh bắt được.
14h00: Xe và HDV đưa quý khách di chuyển đến cảng Bắc Vàn lên thuyền di chuyển đến thăm quan và tắm biển tại đảo Cô Tô con
18h00: Quý khách ăn tối và tự do ngắm cảnh biển về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.
THAM QUAN ĐẢO NGỌC CÔ TÔ (Ăn: Sáng, Trưa)
06h00: Quý khách dậy sớm đi chợ hải sản của những ngư dân trên đảo.
09h00: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.

10h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng di chuyển ra bến tàu quay về cảng Cái Rồng – Vân Đồn.
Quý khách đến Vân Đồn thăm Thiền Viện Trúc Lâm Vân Đồn (chùa Cái Bầu). Một thiền viện mới xây dựng trên lưng núi, nhìn ra
biển, nổi tiếng với phong cảnh đẹp.
11h00: Quý khách lên xe di chuyển về Hạ Long dùng bữa trưa. Sau bữa trưa quý khách tự do thăm quan và mua sắm tại chợ Hạ Long.
Nổi tiếng là món chả mực giã tay - đặc sản của người dân Hạ Long
14h00: Quý khách lên xe về Hà Nội. Quý khách tiếp tục hành trình trở về Hà Nội, trên đường đi xe dừng ở Sao Đỏ để Quý khách có
thể mua những đặc sản quê hương Hải Dương như bánh đậu xanh, bánh gai,…
19h00: Xe về đến Hà Nội, HDV chia tay Quý khách và kết thúc tour Hà Nội - Cô Tô 3 ngày. Hẹn gặp lại lần sau!

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
2,735,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

Giá tour bao gồm:
Xe ô tô đưa đón suốt hành trình
Phòng nghỉ tại trung tâm thị trấn Cô Tô :
Tàu cao tốc 2 chiều khứ hồi Vân Đồn – Cô Tô
Ăn các bữa ăn theo chương trình ( 05 bữa chính 150.000, 02 bữa phụ 30.000 )
HDV nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm
Bảo hiểm mức đền bù tối đa 20.000.000 VNĐ/vụ (BH trong suốt hành trình du lịch)
Xe điện di chuyển thăm quan các điểm trên đảo
Thuyền đưa đoàn thăm quan đảo Cô Tô con
Giá tour không bao gồm:
Chi phí cá nhân.
Đồ uống trong các bữa ăn
Chi phí teambulding, galadinner-BBQ bãi biển (Cần đặt trước, mức ăn và thực đơn theo yêu cầu)
Nếu không đi bộ lên ngọn Hải Đăng chi phí xe ôm chuyển tiếp từ xe điện (50.000đ/2 khách)

GIÁ VÉ TRẺ EM :
Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí (ăn ngủ chung bố mẹ - gia đình tự chăm sóc bé ),
Trẻ 5-12 tuổi: tính 75% suất (ăn suất riêng, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với bố mẹ); 12 tuổi trở lên: tính như người lớn
Trẻ em thuộc diện ưu tiên theo quy định riêng
CHÚ Ý: Nên mang theo Đồ bơi, Dù (Ô) & áo gió phòng thời tiết thay đổi , giày dép đã quen chân để di chuyển trên cát biển, đá sỏi
và nước biển.

Chúc Quý khách một chuyến đi vui vẻ & thú vị !
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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