
HÀNH TRÌNH

MỘT NGÀY KHÁM PHÁ VỊNH NHA TRANG
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 địa. 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 set menu đa dạng các món
ăn sẽ đem lại cho quý khách những trải nghiệm bất ngờ.

HÀNH TRÌNH CHI TIẾT

8:00 – 8:30 Nhân viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại cảng Nha Trang (Cạnh viện Hải
Dương Học), bắt đầu chuyến hải trình khám phá vịnh ngọc. Quý khách lên tàu với sự chào
đón của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Quản lý tàu sẽ giới thiệu về Vịnh Nha Trang và
lịch trình chuyến đi, cùng với hướng dẫn an toàn về đường thủy.

08:30 – 09:30 Quý khách sẽ có thời gian ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của bờ vịnh quyến
rũ Nha Trang trong khi du thuyền Sea Coral di chuyển trong vịnh đến điểm dừng chân đầu
tiên, đưa quý khách đi qua những đảo nổi tiếng của Nha Trang. Trong thời gian này, quý
khách thoải mái tận hưởng trà chào mừng, cafe và trái cây tươi.



09:30 – 11h30: Điểm dừng chân đầu tiên của hải trình là Hòn Tằm. Được thiên nhiên ưu ái
ban tặng cho bãi biển hoang sơ, trong vắt cùng sóng biển êm đềm, Hòn Tằm đã trở thành một
điểm tham quan không thể bỏ qua của mỗi du khách đến với Nha Trang. Quý khách tự do
khám phá Hòn Tằm với rất nhiều hoạt động hấp dẫn như:

● Ngâm bùn khoáng nóng hoặc thảo dược trong bồn 20 phút.

● Massage toàn thân bằng hệ thống “Ôn tuyền thủy liệu pháp”.

● Tự do thả mình trong hồ khoáng rộng 1,350 m2.

● Trải nghiệm tắm thác khoáng và hồ khoáng tràn. Miễn phí sử dụng khăn, đồ tắm và tủ đồ.

Hoặc quý khách có thể lựa chọn trải nghiệm bãi biển nên thơ với bờ cát trắng trải dài, thả
mình vào dòng nước trong xanh như ngọc tại Hòn Tằm.

11:30 - 13:00 Sau quãng thời gian thư giãn tại bãi biển, quý khách trở lại tàu để thưởng thức
bữa trưa thịnh soạn, thoả mãn vị giác với set menu với nhiều món hải sản đặc trưng của Nha
Trang được chế biến chu đáo bởi những đầu bếp chuyên nghiệp.



Sau bữa trưa, quý khách có thể tham gia hoạt động câu cá hoặc nghỉ ngơi, tắm nắng tại khu
vực boong tàu thượng.

13:00 – 14:30 Quý khách có 2 lựa chọn tại khung giờ này:

Quý khách đặt chân tới Vịnh San Hô trên đảo Hòn Tre. Đây là khu vực bảo tồn san hô và các
loài sinh vật biển lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 350 loài san hô và 230 loài cá. Quý
khách tự do tham quan trên đảo và sử dụng các dịch vụ đã được bao gồm trong chương trình:
tắm nắng tại bãi biển xinh đẹp, trải nghiệm ngắm san hô với kính lặn và ống thở hoặc chèo
thuyền kayak.

Hoặc quý khách có thể lựa chọn không ghé thăm Vịnh San Hô, tiếp tục du ngoạn trên du
thuyền Sea Coral để ngắm nhìn cảnh đẹp mộc mạc, yên bình của các điểm dọc hành trình,
bao gồm: bãi biển Mini nên thơ, Bãi Tranh trứ danh - nơi được mệnh danh là "thiên đường
biển" tại Nha Trang, làng chài - nơi khắc hoạ cuộc sống thanh bình mà bận rộn của những
người con vùng biển và cuối cùng là Hòn Miễu, biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ trên vịnh
Nha Trang.

Trong thời gian này quý khách cũng có thể tham gia chương trình karaoke "Hát cho nhau
nghe" hoặc thưởng thức đồ uống tại quầy bar “di động" với những giai điệu âm nhạc thăng
hoa tại 19 Islands Club trên du thuyền Sea Coral.

14:30 Du thuyền Sea Coral đưa Quý khách quay trở về cảng Nha Trang, kết thúc chuyến trải
nghiệm khám phá vịnh.



BAO GỒM VÀ KHÔNG BAO GỒM

Giá đã bao gồm:

- Nước uống chào mừng trên tàu.
- 1 chai nước suối khi lên Vịnh San Hô; 1
đơn vị nước uống trong bữa trưa.
- Vé vào cổng, tham quan theo chương
trình (vé lên đảo tắm biển & kayak đôi
Vịnh San Hô trên Hòn Tre; vé tắm bùn/tắm
thảo dược, tắm khoáng trên Hòn Tằm)
- Bữa trưa tại du thuyền với các món hải
sản đặc trưng của Nha Trang.

- Wifi miễn phí.

Giá không bao gồm:

- Lặn biển có bình khí, đi bộ dưới đáy
biển, thuyền chuối, chèo thuyền thúng và
các hoạt động thể thao phát sinh chi phí tại
Vịnh San Hô.
- Các chi phí không bao gồm bên trên.

Lưu ý về giá vé cho trẻ em:

*Trẻ em cao dưới 1m: Miễn phí

*Trẻ em cao từ 1m - 1m4: 70% giá vé người lớn

*Trẻ em cao trên 1m4: Tính bằng giá vé người lớn


