CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM TÀU SEALIFE LEGEND
VỊNH HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ - ĐẢO CÁT BÀ
NGÀY 1: HÀ NỘI – HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ
08:30: Đón khách tại Hà Nội (Áp dụng cho khách sử dụng dịch vụ xe). Xe ô tô của Sealife Legend
đón quý khách tại khách sạn trong khu vực phố cổ, khởi hành đi Hạ Long
11:45: Đến nhà chờ của Sealife Legend tại Cảng Quốc Tế Tuần Châu, nhân viên và thủy thủ
đoàn sẽ chào đón quý khách tại nhà chờ.
12:00-12:30: Di chuyển bằng tàu cao tốc từ bến Tuần Châu tới Gia Luận để lên du thuyền
Sealife Legend. Quý khách được mời đồ uống và dùng khăn lạnh/ấm theo mùa. Ban quản lý
sẽ giới thiệu du thuyền với quý khách, đồng thời phổ biến về các quy định an toàn trước khi
quý khách nhận phòng.
13:00 – 14:30: Quý khách sẽ dùng bữa trưa tại khu vực nhà hàng Fish Net và chiêm ngưỡng
vè đẹp của những núi đá vôi hung vĩ nổi lên từ làn nước biển xanh ngọc bích trong khi du
thuyền Sealife Legend di chuyển tới vịnh Lan Hạ.
15:00 - 17:00: Du thuyền ghé thăm khu vực hang Sáng Tối - hang động ít người ghé thăm
nhưng lại hấp dẫn nhất vịnh Lan Hạ bởi phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hoang sơ. Quý
khách có thể khám phá khu vực theo cách của riêng mình bằng trải nghiệm thuyền nan, chèo
thuyền kayak (tùy tình hình thời tiết).
17:00: Trở lại du thuyền, quý khách có thể lựa chọn tắm biển tại khu vực xung quanh du
thuyền hoặc tận hưởng dịch vụ mát xa thư giãn làm trẻ hóa cơ thể, hoặc ngâm mình trong
bể sục Jacuzzi khi ngắm hoàng hôn buông xuống trên vịnh Hạ Long và thưởng thức cocktail
chất lượng 5 sao theo chương trình ưu đãi “Giờ hạnh phúc”.



Quý khách vui lòng liên hệ với quản lý tàu nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ mát-xa. (có
phụ thu phí dịch vụ)
Chương trình “Giờ hạnh phúc”: mua 1 tặng 1 đồ uống tại Sky Bar trên tầng 3 trong
khung giờ từ 17h30 tới 19h.

18:00: Sau thời gian thư giãn, quý khách sẽ được chào đón tại lớp học nấu ăn. Quý khách
cùng bếp trưởng tự tay làm món nem cuốn Cá thính và nếm thử loại rượu Ba Kích - món ăn

và loại rượu truyền thống của ngư dân vịnh Hạ Long. Uống rượu và vui chơi theo phong cách
địa phương sẽ là những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi của du khách.
19:15: Thưởng thức bữa tối ngon miệng tại nhà hàng. Quý khách có thể thoải mái lựa chọn
các món ăn yêu thích theo thực đơn có sẵn tại nhà hàng.
20:30: Quý khách tận hưởng cuộc sống về đêm của vịnh Lan Hạ, đắm chìm trong âm nhạc,
thưởng thức đồ uống từ quầy bar và thư giãn trên tàu tại Navy Club, tham gia hoạt động hát
karaoke với dàn thiết bị âm thanh chất lượng. Ngoài ra, quý khách có thể thư giãn trên
Sundeck và ngắm nhìn khung cảnh vịnh Lan Hạ khi về đêm hoặc tự tay câu những chú mực
tươi ngon ngay tại du thuyền hay đơn giản là nghỉ ngơi và ngắm vịnh Hạ Long từ ban công
trong phòng của mình.
22:30: Quay trở lại cabin, quý khách tận hưởng thời gian nghỉ ngơi riêng tư, chìm vào giấc
ngủ và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới cùng nhiều hoạt động thú vị.

NGÀY 2: VỊNH LAN HẠ - ĐẢO CÁT BÀ – HẠ LONG – HÀ NỘI
06:00: Chào đón ngày mới đầy năng lượng với lớp học Võ Việt Nam trên boong tàu và ngắm
bình minh.
06:30 – 07:30: Bữa sáng nhẹ đã sẵn sang phục vụ quý khách tại nhà hàng cùng trà, cafe, bánh
ngọt.
07:30: Quý khách sẽ tham gia chuyến tham quan du dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà bằng
tàu chuyển tải và 5 phút di chuyển bằng xe buýt của Sealife Group từ cảng Gia Luận tới Động
Hoa Cương – hang động măng đá và nhũ đá tuyệt đẹp.
08:45: Quý khách quay trở về du thuyền sau thời gian tham quan. Đây là thời gian quý khách
trở lại cabin để thu dọn tư trang cá nhân trước khi làm thủ tục trả phòng. Thưởng thức buffet
trưa tại nhà hàng trong khi du thuyền ra khơi quay trở lại bến tàu.
09:30: Làm thủ tục trả phòng.
09:45 – 10:45: Thưởng thức buffet trưa tại nhà hàng trong khi du thuyền ra khơi và quay trở
lại bến tàu.
10:45 - 11:30: Kết thúc chuyến đi. Quý khách rời du thuyền sang tàu cao tốc để quay về nhà
chờ tại Tuần Châu và trở về Hà Nội.

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với thời tiết và các điều kiện vận hành khác mà
không cần báo trước.
GIÁ BAO GỒM










Một đêm trên du thuyền 5 sao Sealife Legend.
Đồ uống chào mừng.
Vé tham quan các điểm trong chương trình.
Hướng dẫn viên trên tàu.
Trái cây.
Phòng theo tiêu chuẩn 5 sao trên du thuyền.
Các bữa ăn trong chương trình: 02 bữa trưa,
01 bữa tối, 01 bữa sáng.
Các dịch vụ kayak, thuyền thúng, lớp học Võ
Việt Nam, lớp học nấu ăn, câu mực đêm.
Thuế, phí dịch vụ, bảo hiểm du lịch.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM






Xe đưa đón đến bến tàu.
Tiền típ.
Dịch vụ mát xa.
Đồ uống và các chi phí cá nhân.
Các dịch vụ khác không có trong
phần “Bao gồm".

