SEALIFE LEGEND CRUISE
Du Thuyền Sealife Legend Cruise – “Nghệ thuật của cuộc sống Việt Nam”
tại bờ vịnh quyến rũ Nha Trang!
Du thuyền Sealife Legend được biết tới là sản phẩm du thuyền mới nhất của Sealife Group – đơn
vị tiên phong về dịch vụ tàu ngủ đêm tại Việt Nam. Trong khi du thuyền Sealife Legend I trở thành
sản phẩm nổi tiếng tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, thì du thuyền Sealife Legend II mới được
xây dựng vào năm 2019, thực hiện sứ mệnh chinh phục vịnh Nha Trang tuyệt đẹp, mang đến những
chuyến hành trình thăm vịnh trong ngày tuyệt vời tại đây.
Du thuyền Sealife Legend gồm có 2 hành trình hấp dẫn:


Tour khám phá vịnh Nha Trang trong ngày.



Tour ngắm hoàng hôn Nha Trang trên du thuyền.

TOUR 1: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VỊNH NHA TRANG
(Áp dụng cho đoàn - khởi hành tất cả các ngày trong tuần)
Vịnh Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp quyến rũ nhất hành tinh, luôn là điểm đến thu
hút sự chú ý của du khách quốc tế và nội đia. Tham gia hải trình trong ngày tại vịnh Nha Trang,
quý khách có quãng thời gian trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí trên biển như: chèo
thuyền Kayak, bơi, lặn ngắm san hô, câu cá hay đơn giản là nghỉ ngơi thư giãn ngắm cảnh sắc
thiên nhiên tuyệt đẹp và thưởng thức buổi trưa với tiệc buffet đa dạng các món ăn.
Sealife Legend Cruise – du thuyền với lịch trình thăm vịnh trong ngày đầu tiên của Sealife Group,
mang thiết kế trang nhã, có sức chứa 80 khách với những tiện ích sang trọng sẽ đem lại cho quý
khách những trải nghiệm bất ngờ.

08:45 – 09:00 Quý khách lên tàu với sự chào đón của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Quản
lí tàu sẽ giới thiệu về Vịnh Nha Trang và lịch trình chuyến đi, cùng với sự hướng dẫn an toàn về
đường thủy cho khách trong thời gian quý khách thưởng thức nước uống chào mừng.
09:00 – 09:30 Quý khách sẽ có thời gian ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Nha Trang và
thưởng thức âm nhạc du dương từ các nghệ sĩ guitar của chúng tôi trong khi du thuyền Sealife
Legend di chuyển tới Hòn Miếu.

09:30 – 10:30 Du thuyền dừng tại làng chài,
du khách có cơ hội trải nghiệm thuyền thúng một nét văn hóa đặc trưng của người miền
biển.

10:00 – 11:30 Quý khách quay trở lại tàu để di chuyển sang bãi biển mini và tiếp tục thưởng ngoạn
cảnh đẹp của vịnh Nha Trang dưới nắng vàng.

11:30 – 12:15 Tại đây, quý khách còn có
thể tham gia vào các hoạt động thể thao
dưới nước như lặn biển ngắm khu bảo tồn
San hô, Kayak, tắm biển …. (chi phí phụ thu
quý khách vui lòng tự thanh toán).

12:15 – 14:00 Sau quãng thời gian chơi đùa
tại bãi biển, quý khách trở lại tàu để thưởng
thức bữa trưa buffet thịnh soạn với nhiều món
ăn và hải sản đặc trưng của Nha Trang.

Sau bữa trưa, du khách có thể tham gia hoạt động câu cá tại boong tàu hoặc nghỉ ngơi, tắm nắng
tại khu vực boong tàu thượng.
14:15 – 15:00 Qúy khách tham gia chương trình “Hát cho nhau nghe” tại Navy Club, câu cá,
tự do ngắm cảnh hoặc thư giãn cùng dịch vụ massage chân (có phụ thu).
15:00 Du thuyền Sealife Legend đưa Quý khách quay trở về cảng Nha Trang, kết thúc chuyến
trải nghiệm khám phá vịnh. Xe ô tô của chúng tôi đưa quý khách về khách sạn.
Note: Hành trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết, con nước trong ngày khởi hành.

Giá đã bao gồm:
- Nước uống chào mừng trên tàu.
- Quản lý tàu và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
- Không giới hạn trà, café, nước suối trong suốt hành trình.
- Bộ dụng cụ cho dịch vụ câu cá.

Bữa trưa thịnh soạn với buffet các món ăn từ các vùng miền miễn phí đồ uống: nước suối,

-

nước hoa quả, trà và cà phê.
- Wifi miễn phí.
- Vé vào cổng, tham quan theo chương trình.

Giá không bao gồm:
-

Lặn biển có bình khí, thuyền chuối, thuyền Kayak, nhà thủy cung, xiếc thú … các hoạt động
thể thao tại bãi biển mini.

-

Và các chi phí không bao gồm bên trên.

TOUR 2: HÀNH TRÌNH THƯỞNG THỨC HOÀNG HÔN TRÊN VỊNH NHA TRANG
(Khởi hành hàng ngày)
Vịnh Nha Trang được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam với đường chân trời
thẳng tắp và màu biển xanh ngọc lục bảo quý hiếm. Trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên vịnh Nha
Trang sẽ lưu luyến trong tâm trí mọi du khách nếu có dịp chiêm ngưỡng. Sealife Legend Cruise tự
hào là du thuyền sang trọng trên vịnh Nha Trang, mang đến cho quý khách hải trình đặc, tận
hưởng bữa tối lãng mạn trong không gian sang trọng, thưởng thức những ly cocktail, đồ uống đa
dạng, hòa mình cùng âm nhạc du dương và thư giãn ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời xuống biển
rực rỡ.

16:00 – 17:00 Xe bus của Sealife Group đón khách tại khách sạn và đưa tới cảng Nha Trang, bắt
đầu chuyến hải trình thưởng thức hoàng hôn với du thuyền Sealife Legend Cruise.
17:00 - 17:30 Quý khách lên tàu với sự chào đón của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Quản
lí tàu sẽ giới thiệu về Vịnh Nha Trang và lịch trình chuyến đi mà quý khách sẽ được trải nghiệm,
cùng với sự hướng dẫn an toàn về đường thủy trong khi Quý khách thưởng thức ly nước chào
mừng.
17:30 – 18:30 Tận hưởng hoàng hôn đẹp mê hoặc tại vịnh Nha Trang – một trong 29 bờ vịnh
quyến rũ nhất Thế Giới, trong khi thưởng thức tiệc nhẹ với nhiều món ăn hấp dẫn bên ly cocktail
đặc biệt và du dương theo những điệu nhạc cổ điển tại Sundeck.

18:30 – 20:00 Khám phá vịnh Nha Trang về đêm trong khi thưởng thức bữa tối buffet được phục
vụ bởi đội ngũ nhiều kinh nghiệm và tận tình của Sealife Group, với nhiều món ăn và hải sản đặc
trưng tại đây. Quý khách sẽ cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của vịnh Nha Trang cũng như
Hòn Tre – biểu tượng của vịnh Nha Trang, khi màn đêm buông xuống.
20:00 - 21:00 Sau bữa tối, quý khách có thể lựa chọn ngắm cảnh đêm ở khu vực Sundeck hoặc
tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại du thuyền như: thưởng thức âm nhạc và karaoke sôi
động tại Navy Club hoặc thư giãn với dịch vụ massage (có phụ thu).

21:00 – 21:30 Kết thúc chương trình, xe bus của Sealife Group sẽ đưa quý khách trở về khách sạn.
Giá đã bao gồm:
-

Dịch vụ đưa đón và trả khách trong phạm vi 10km trong thành phố Nha Trang (xem xét lại để
chia gói bán).
Miễn phí nước lọc, trà, cà phê trong suốt hành trình.
Miễn phí 01 ly mocktail hoặc cocktail/ khách cùng với các món ăn nhẹ đặc biệt và ngắm hoàng
hôn trên Vịnh.
Nhạc violin và guitar trên tàu.
Bữa tối thịnh soạn với tiệc buffet 3 miền cùng nước ép, nước suối, trà và cà phê miễn phí.
Wifi miễn phí.

Giá không bao gồm:
-

Dịch vụ foot massage.

-

Thức uống trong menu.

