
HÀNH TRÌNH TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM

Vịnh Lan Hạ
Với Du thuyền Sealife 
Legend, mỗi chuyến đi 
không chỉ là chuyến ra khơi 
đơn thuần mà còn là hành 
trình trải nghiệm dịch vụ 
đẳng cấp quốc tế, thưởng 
thức ẩm thực cao cấp cùng 
những hoạt động thú vị 
ngay trên du thuyền. 

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông của Đảo Cát Bà và sát kề vịnh Hạ 
Long ở phía nam. Ngay từ cái tên nhẹ nhàng đến tinh tế “vịnh 
Lan Hạ” đã phần nào phác thảo nét đẹp mong manh và quyến 
rũ của nơi đây. Ngoài những bãi tắm đẹp và khá nguyên sơ, 
Vịnh Lan Hạ còn thu hút du khách bởi những dãy núi đá vôi kì 
vĩ trên mặt biển được ví như một bức tranh khổng lồ đẹp huyền 
ảo. Du thuyền Sealife Legend khai thác hải trình Vịnh Lan Hạ - 
Cát Bà với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên kết hợp hài hòa với 
sự nhộn nhịp, mến khách của con người hứa hẹn sẽ mang lại 
cho du khách những chuyến tham quan mãn nhãn với thiên 
nhiên hùng vĩ của vùng vịnh xanh và những kỉ niệm trọn vẹn, 
đáng nhớ tại nơi đây.

NGÀY 1: HÀ NỘI – HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ

Đến nhà chờ của Sealife Legend tại Lô 11 bến Tuần 
Châu, nhân viên và thủy thủ đoàn sẽ chào đón quý 
khách tại nhà chờ.

11:30

Di chuyển bằng tender từ bến Tuần Châu lên du 
thuyền Sealife Legend. Quý khách được chào đón 
nồng hậu bởi Quản lý tàu và các thuỷ thủ đoàn 
cùng đồ uống chào mừng trước khi nhận phòng 
nghỉ của mình. 

12:00 - 12:30

Quý khách thưởng thức bữa trưa buffet tại nhà hàng Fishnet tầng 1 được chuẩn bị bởi các đầu 
bếp chuyên nghiệp chuẩn 5 sao của du thuyền Sealife Legend.

13:00 - 14:00

Quý khách sẽ có trải nghiệm khám phá hang 
Sáng Tối – điểm đến mang đậm vẻ đẹp huyền bí 
của thiên nhiên vùng vịnh với trải nghiệm thú vị 
bằng thuyền nan hoặc chèo kayak.

15:30 - 17:00



NGÀY 2: VỊNH LAN HẠ – HÀ NỘI
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Trở lại du thuyền, đây là lúc quý khách 
có khoảng thời gian thư giãn, thả mình 
vào làn nước xanh như ngọc tại khu vực 
Hang Dơi xung quanh du thuyền. Quý 
khách có thể tận hưởng khung cảnh 
hoàng hôn thơ mộng đặc trưng của vịnh 
Lan Hạ nguyên sơ và đầy yên bình.

16:45 - 17:30

Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ mát xa thư giãn hoặc ngâm mình trong bồn Jacuzzi khi ngắm 
hoàng hôn buông xuống trên vịnh Lan Hạ và thưởng thức cocktail chất lượng 5 sao.

17:30 - 19:00

Quý khách sẽ được trải nghiệm nấu ăn trong lớp học 
chế biến món nem cuốn truyền thống của địa phương 
đầy hấp dẫn được tổ chức tại nhà hàng tầng 3.

18:15

Thưởng thức bữa tối ngon miệng đẳng cấp tại nhà 
hàng Fishnet tầng 1 được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp 
chuyên nghiệp của du thuyền Sealife Legend.

19:15

Quý khách trải nghiệm hoạt động thú vị như câu mực, 
hát karaoke, hay ngắm cảnh vịnh về đêm thơ mộng 
đầy lung  tại Sundeck tầng 3 của du thuyền.

21:00

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.

22:30

Chào đón ngày mới đầy năng lượng với lớp 
học Tai-chi trên boong tàu và ngắm bình 
minh.

06:00

Bữa sáng sẵn sàng phục vụ quý khách tại 
nhà hàng Fishnet tầng 1 cùng trà, cafe, bánh 
ngọt và món phở truyền thống.

06:30 - 07:00
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Quý khách quay trở về du thuyền sau thời gian tham quan và trở lại cabin để thu dọn tư trang cá 
nhân trước khi làm thủ tục trả phòng.

08:30

Thưởng thức buffet trưa tại nhà hàng trong khi du thuyền ra khơi quay trở lại bến tàu.

09:30 - 10:30

Kết thúc chuyến đi. Quý khách dời du thuyền sang cano để quay về nhà chờ tại Tuần Châu và kết 
thúc hải trình.

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.

11:00 - 11:30

Quý khách làm thủ tục trả phòng tại quầy lễ tân, trả lại chìa khóa và thanh toán các dịch vụ (nếu có).

09:00 - 09:30

Quý khách tham gia chuyến tham 
quan hang Trung Trang tại khu 
dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà. 
Ngoài vẻ đẹp của những khối nhũ 
đá tự nhiên, động Trung Trang 
còn có riêng một hệ thống sinh 
thái trong bóng tối huyền bí. 
Động là ngôi nhà của rất nhiều 
loài sinh vật như bò sát, côn 
trùng, chim và dơi.

07:15 - 08:30

DỊCH VỤ 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.

. Phòng theo tiêu chuẩn 5 sao trên du thuyền.

. Các bữa ăn trong chương trình: 01 bữa trưa, 01 
bữa tối, 01 bữa sáng, 01 bữa trưa nhẹ.

. Các dịch vụ kayak, thuyền nan, lớp Tai-chi, lớp 
học nấu ăn, câu mực đêm.

. Bảo hiểm du lịch. 

DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM:
. Xe đưa đón đến bến tàu

. Tiền Tip.

. Dịch vụ mát xa. 

. Đồ uống và các chi phí cá nhân.

. Các dịch vụ khác không có trong phần 
“Bao gồm". 


