DU THUYỀN PELICAN CLASSIC
LỊCH TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM

NGÀY 1: HÀ NỘI – VỊNH HẠ LONG
• 08:45

Xe limousine đón quý khách tại khu vực trung tâm Phố cổ Hà Nội đi Vịnh Hạ Long.

• 11:30

Đến Cảng du thuyền quốc tế Tuần Châu, làm thủ tục check-in tại sảnh chờ.

• 12:00

Chào mừng quý khách lên du thuyền Pelican Classic. Quý khách nhận phòng, thưởng thức đồ
uống chào mừng tại nhà hàng và lắng nghe quản lý tàu giới thiệu hải trình cùng một số quy
định về an ninh an toàn.

• 12:30

Quý khách thưởng thức bữa trưa, ngắm cảnh trong khi du thuyền bắt đầu hải trình khám
phá Vịnh Hạ Long, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.

• 15:00

Quý khách thăm quan vụng Tùng Sâu, một vùng nước trong xanh yên bình được bao bọc bởi
những đảo đá vôi nhấp nhô. Tại đây, quý khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak ngắm
cảnh và tham quan khu nuôi cấy ngọc trai, tìm hiểu quy trình nuôi cấy, thu hoạch và chế tác
ngọc trai.

• 16:30

Du thuyền ghé đảo Ti Tốp, quý khách vui chơi trên bãi biển, thả mình vào làn nước trong
xanh hoặc vận động một chút lên đài quan sát trên đỉnh núi, ôm trọn vẻ đẹp kỳ thú của di
sản trong những góc nhìn toàn cảnh.

• 17:30

Trở về du thuyền, quý khách thư giãn trên sân thượng, săn hoàng hôn, thưởng thức đồ uống
cùng chương trình Giờ hạnh phúc (mua 1 tặng 1) hoặc vui vẻ cùng lớp nấu ăn trong khi du
thuyền di chuyển tới khu vực Lờm Bò.

• 19:30

Quý khách thưởng thức bữa tối với thực đơn kết hợp phong vị Á Âu tại nhà hàng.

• 21:30

Thưởng ngoạn vẻ đẹp huyền bí của Vịnh về đêm trên sân thượng, nhâm nhi tại quầy bar,
nghe nhạc, chơi bài, xem phim, câu mực, … hoặc tự thưởng cho bản thân một liệu trình
massage.

• 23:00

Kết thúc chương trình ngày 1.
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NGÀY 2: VỊNH HẠ LONG
• 06:00

Đây là thời điểm để quý khách thưởng ngoạn bình minh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long và chụp
cho mình những tấm hình đẹp. Thời gian mặt trời mọc có thể thay đổi một chút theo mùa.

• 07:00

Quý khách dùng bữa sáng và chuẩn bị thăm quan làng chài Cửa Vạn.

• 08:30

Làng chài Cửa Vạn nằm giữa một vùng non xanh nước biếc, được bao bọc bởi những dãy núi
đá vôi trập trùng. Đây là địa điểm lý tưởng để thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của
Vịnh Hạ Long cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của làng chài cổ trên những chiếc
thuyền kayak hoặc thuyền nan.

• 11:30

Quý khách thưởng thức bữa trưa và nghỉ ngơi.

• 13:00

Quý khách thăm Hang Tiên Ông - một trong những điểm cư trú của người Việt cổ thuộc giai
đoạn Sơ kỳ Đá mới, thuộc nền văn hóa Soi Nhụ có niên đại cách ngày nay khoảng 10.000 8.000 năm.

• 15:30

Trở lại du thuyền Pelican Classic. Quý khách thư giãn cùng lớp học nấu ăn trên sân thượng,
tận hưởng chương trình Giờ hạnh phúc (Mua 1 tặng 1) và săn tìm những khung hình đẹp khi
hoàng hôn dần buông trên Vịnh.

• 19:30

Bữa tối thịnh soạn kết hợp phong vị Á Âu được phục vụ bởi các đầu bếp tài năng của du
thuyền Pelican. Sau bữa tối, quý khách có thể lên sân thượng thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào
của Vịnh về đêm, nhâm nhi một chút tại quầy bar, tự thưởng cho bản thân một liệu trình
massage và tham gia các hoạt động buổi tối như nghe nhạc, chơi bài, xem phim, câu mực, …

• 23:00

Kết thúc chương trình ngày thứ 2.

NGÀY 3: VỊNH HẠ LONG – HÀ NỘI
• 07:00

Quý khách dùng bữa sáng tại khu vực nhà hàng trong khi thưởng ngoạn vẻ đẹp sớm mai yên
bình của Vịnh Hạ Long.

• 07:30

Thăm quan hang Sửng Sốt, một trong những hang động lộng lẫy nhất của Vịnh Hạ Long, nằm
trong khu vực trung tâm của Di sản thế giới.
Lưu ý: Quý khách nên mang giày chống trơn trượt trong khi thăm quan.

• 09:30

Quay trở lại du thuyền, quý khách làm thủ tục trả phòng và thanh toán tại quầy lễ tân.

• 10:00

Bữa trưa được phục vụ trong lúc du thuyền tiếp tục hải trình trở về bến. Sau bữa trưa, quý
khách có thể lên sân thượng hoặc về phòng nghỉ ngơi ngắm cảnh, ghi lại những dấu ấn cuối
cùng của hải trình khám phá di sản kỳ quan thế giới – Vịnh Hạ Long.

• 11:30

Du thuyền cập bến, đã đến lúc nói lời tạm biệt.
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• 14:30

Xe đưa quý khách về đến Hà Nội, kết thúc chuyến đi.
Chúc Quý khách có một chuyến đi vui vẻ cùng du thuyền Pelican!
Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp với thời tiết & điều kiện du lịch không báo trước

BAO GỒM
✓ Phòng sang trọng và tiện nghi theo yêu cầu.
✓ Các bữa ăn trên du thuyền như lịch trình.
✓ Dịch vụ thuyền kayak, thuyền nan, lớp nấu ăn, tắm biển (nếu thời tiết cho phép), xem phim, câu mực, ca
nhạc.
✓ Hướng dẫn viên và phí dịch vụ trên du thuyền.
✓ Đồ uống chào mừng, khăn lạnh, nước đóng chai trong phòng.
✓ Bảo hiểm trên du thuyền, phí tham quan thắng cảnh.
KHÔNG BAO GỒM




Dịch vụ vận chuyển Hà Nội - Hạ Long (vui lòng đặt trước).
Trị liệu massage (vui lòng đặt trước).
VAT, chi phí cá nhân và dịch vụ không bao gồm trong dịch vụ bao gồm.
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