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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Khám Phá Đảo Bình Ba - Đảo Tôm Hùm
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-452 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Đảo Bình Ba: Vịnh Cam Ranh là một vịnh nhỏ hình chữ U nằm cách thành phố Nha Trang (Khánh
Hòa) khoảng 60km về phía nam có bở biển trải dài như một dải lụa xanh thẳm đẹp đến mê hồn, quanh
năm nắng ấm chan hòa, bầu trời trong xanh tạo cho mặt vịnh một màu xanh rất dễ chịu.

Đặc biệt đảo Bình Ba là một hòn đảo nằm cách cảng Cam Ranh khoảng 15 km và được người dân nơi đây
đặt cho cái tên rất ưu ái - Hoang đảo Robinson. Đảo Bình Ba Cam Ranh không ồn ào tấp nập như Vũng Tàu,
không đài các kiêu sa như Nha Trang, chẳng cầu kỳ nóng bỏng như Mũi Né..., mà mang môt vẻ đẹp mộc
mạc e ấp như những ngư phủ hiền hòa trên đảo.

Người dân Khánh Hòa có câu: "Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh" để
kể về những đặc sản trứ danh của tỉnh này. Do đó, khi đến với chuyến du lịch đảo Bình Ba Cam Ranh, du
khách sẽ được thưởng thức món tôm hùm nướng trứ danh, một đặc sản không thể bỏ qua của hòn đảo này.
Bên cạnh đó tham gia tour đảo Bình Ba du khách cũng có thể dùng bữa cùng những ngư dân trên bè và tìm
hiểu những quy trình đánh bắt hải sản cũng như các loại tôm hùm khác nhau từ những người ngư dân chất
phác và thật thà.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

+ Tham quan Đảo Bình Ba bằng xe máy hoặc xe điện.
+ Phòng khách sạn gần bãi nồm tiện tắm biển và đi lại
+ Tắm biển ở những bãi tắm vô cùng sạch: Bãi Nồm, Bãi Nhà Cũ, Bãi Cây Me, Bãi Sa Huỳnh.
+ Lặn ngắm san hô với rặng san hô phong phú, nhiều màu sắc.
+ Câu cá, mực.
+ Thưởng thức hải sản, đặc biệt Tôm Hùm.
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+ Ngắm bình minh tại một trong những điểm ngắm bình minh sớm nhất Việt Nam.
+ Săn ảnh với cảnh đẹp hoang sơ.
 

ĐÊM 1: TP HCM - VỊNH CAM RANH

21h30: Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón khách tại điểm hẹn và khởi hành chuyến du lịch Đảo
Bình Ba Cam Ranh. Quý khách nghỉ ngơi thư giản trên xe.

NGÀY 01: VỊNH CAM RANH - ĐẢO BÌNH BA

Buổi Sáng: Quý khách dừng chân ăn sáng ở nhà hàng Ngọc Sương tại Cam Ranh. Sau đó tiếp tục khởi hành
đi tham quan Chùa Ốc - một ngôi chùa nổi tiếng ở Cam Ranh với kiến trúc hình xoắn ốc và trang trí hoàn
toàn bằng vỏ ốc. Sau đó khởi hành đến cảng Ba Ngòi khởi hành ra đảo Bình Ba. Trên thời gian tàu di
chuyển ra đảo Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với biển xanh dập dờn, những bè
nuôi tôm hùm nằm rải rác trên biển.

Khi gần đến đảo Bình Ba, bạn sẽ thấy có sự thay đổi về màu xanh của nước, mặt nước lúc này êm đềm,
phẳng lặng, gió gần như không còn thổi, cảm giác nôn nao hiện lên khi bạn nhìn thấy xa xa những căn nhà
mái ngói, những chiếc bè nuôi tôm hùm... Đến Bình Ba, du khách sẽ không khỏi trầm trồ vì “cái duyên” sắp
đặt của tạo hóa nơi đây. Giữa biển là đảo, trên đảo là đá, là cây, là cỏ chen lẫn nhau tạo nên bức tranh non
nước hữu tình, vừa hùng vĩ, vừa thi vị. Ở bất kỳ góc độ nào, trên thuyền, trên bè cá, trên những bãi biển,
Bình Ba vẫn luôn có những góc ảnh mà bất kỳ nhiếp ảnh dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều không thể
bỏ qua những thước hình đáng yêu đến như vậy.

Buổi Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà dân trên đảo.
Buổi Chiều: HDV sẽ dẫn Quý khách đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo xa
với nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính. Bằng phương tàu du lịch, HDV sẽ hướng dẫn Quý khách tham
quan một vòng quanh đảo, sẽ đi qua những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Ba như đến với Bãi Bồ Đề, Bãi
Nhà Củ, tại đây quý khách tắm biển và lặn ngắm san hô.

Có lẽ một hoạt động không thể bỏ qua khi đến với Bình Ba đó là tắm biển. Tắm biển ở Bình Ba không phải
là nhảy sóng, vì biển Bình Ba vốn không nhiều sóng như ở Nha Trang hay Phan Thiết mà êm đềm, dịu nhẹ
vì được che chắn bởi các dãy núi đá lớn. Du khách có thể nhảy ùm xuống biển từ trên bè hay trên thuyền
vì biển ở đây phẳng lặng và trong xanh tuyệt đối.

Đoàn dùng bữa tối thân mật với ngư dân trên đảo để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người ngư dân
biển tại đây cũng như thưởng thức các món đặc sản như : Tôm hùm nướng, cháo Tôm hùm, Ốc năm ngón
tay, cá hấp, Mực nướng, rượu tiết tôm hùm... (chi phí ăn hải sản khách tự túc). Ở Bình Ba du khách sẽ được
thưởng thức hải sản ngay tại các bè nuôi tôm cá của ngư dân. Hải sản tươi sống được chế biến đơn giản
nhưng vẫn giữ được hết cái vị ngon ngọt của thịt cá, thơm của ốc, sò và ngậy của tôm. Nước chấm đơn
giản là chén muối ớt xanh, giã thiệt nhuyễn, thêm chút bột ngọt, đường cho dịu rồi chút chua chua của
chanh, món ăn đã hoàn thành. Chỉ cần đưa gần miệng, mùi thơm lành của cá đã kích thích vị giác, đưa đến
đầu lưỡi, nước miếng đã ứa ra, cảm nhận vị thanh, ngọt và tươi của cá từ biển.

Buổi Tối: Nghỉ đêm khám phá cuộc sống về đêm tại Bình Ba.

NGÀY 2: VỊNH CAM RANH - TP HCM

Buổi Sáng: HDV sẽ dẫn du khách đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo xa với
nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính. Bằng phương tiện Xe Điện, HDV sẽ hướng dẫn Quý khách đi qua
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những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Ba như đến với Bãi Cửa, Bãi Chướng. Quý khách tham quan, chụp
hình, ngắm Bình Minh.

Sau đó Đoàn lên tàu khởi hành về lại đất liền và di chuyển vào Cam Ranh. Trở về Cảng Ba Ngòi - Cam
Ranh, Quý khách tham quan Spa Cam Ranh - Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Cam Ranh.
Tại đây, du khách sẽ tận hưởng những giây phút thư giãn, phục hồi năng lượng sau một ngày lênh đênh
trên biển với các dịch vụ: Tắm Bùn Khoáng Nóng - Tắm Khoáng Thảo Dược - Ngâm Khoáng Nóng, thưởng
thức trứng ngâm khoáng nóng bổ dưỡng tại Spa Cam Ranh (chi phí tự túc).

Buổi Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng. Sau đó Đoàn tiếp tục khởi hành về Sài Gòn, Đoàn sẽ ghé
dừng chân tại cơ sở sản xuất nước mắm, mực một nắng, cơ sở sản xuất thanh long tại Bình Thuận. Khoảng
20h00 tối xe về đến Sài Gòn, đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tour và xin hẹn
gặp lại trong những lần sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương Tiện

Home Stay 1.690.000 1.148.000 Xe Máy Lạnh Đời Mới

- Nghỉ đêm tại nhà nghỉ trên đảo, có máy lạnh - do tính chất là mùa cao điểm du lịch nội địa nên quý khách
có thể phải chờ tàu, ca nô, phương tiện để qua đảo, ăn uống tại điểm nhà hàng rất đông.

 

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe du lịch (16 - 45) chỗ đời mới máy lạnh (Tùy theo số lượng khách từng đoàn).
- Khách sạn tiêu chuẩn: 4 khách /phòng (đầy đủ tiện nghi máy lạnh, tivi...).
- CÁC BỮA ĂN:
- Bữa chính: 02 bữa tiêu chuẩn 120.000đ/bữa/khách.
- Bữa sáng: 02 bữa sáng tiêu chuẩn 50.000đ/bữa/khách.

- Một bữa tiệc hải sản BBQ giá 300.000đ/ khách(mỗi người 1/2 con tôm hùm)
- Vé tham quan theo chương trình. Tàu + Xe điện tham quan đảo.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình và chuyên nghiệp.
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa: 20.000.000đ/trường hợp.
- Quà tặng: Nón du lịch + Nước 2 chai/ngày + Khăn lạnh.
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Phụ thu phòng đơn: 200.000đ/tour.
- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình, ...
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).

GIÁ TOUR TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí và (ngủ chung giường với người lớn hoặc bố mẹ).
- Trẻ em từ 5 - đến dưới 11 tuổi đóng 75% giá tour.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên giá tour như người lớn.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký, Công ty không hoàn trả lại tiền cọc.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 7 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 5 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 4 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền.
- Công ty được miễn trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng
như: tình hình bất ổn chính trị-xã hội, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, quyết định của chính quyền về khu
vực tham quan bị phong tỏa, về cấp thị thực xuất nhập cảnh và sự thay đổi của các phương tiện vận
chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, tàu điện,... Tùy từng trường hợp cụ thể, hai bên công ty và quý
khách cùng nhau bàn bạc và tìm ra phương án tối ưu để giải quyết nhằm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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