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HÀ NỘI – CÔ TÔ – HÀ NỘI 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, phương tiện: Ô tô 

       Với những ai yêu thích sự hoang sơ, kỳ bí thì Cô Tô chính là sự lựa chọn tuyệt vời. sở hữu bãi tắm 

tuyệt đẹp cát trắng trải dài, làn nước trong xanh mát dịu sẽ làm chúng ta quên đi mệt nhọc để hòa mình 

vào thiên nhiên. 

Được mẹ thiên nhiên ưu ái Cô Tô có vẻ đẹp ít nơi nào có được vừa hoang sơ, vừa hung vĩ mà lại hiền 

hòa tiêu biểu như  bãi tắm Hồng Vàn, Vàn Chảy, Bắc Vòm… và trải nghiệm cảm giác sống trên đảo 

hoang trong căn nhà gỗ trên bãi cát trắng mịn và bên cạnh là làn nước trong xanh bãi đá hung vĩ. 

Đặc biệt chúng ta sẽ được thăm quan tượng đài Bác Hồ tại quảng trường nơi duy nhất trên dải đất hình 

chữ S mà Bác đồng ý cho đặt tượng mình. Trên đường ra bãi tắm quý khách sẽ được  thăm quan và nghe 

kể nhưng cậu truyện ly kỳ về ngọn Hải đăng Cô Tô, đến với Cô Tô quý khách sẽ được tự minh khám phá 

Cô Tô lớn, trài nghiểm cảm giác của ngư dân khi ra thăm Cô Tô con bằng thuyền, hoặc trải nghiệm cuộc 

sống của người lính nơi đảo xa tại đảo Thanh Lân, khám phá Con đường tình yêu trên đảo, chụp ảnh kỷ 

niệm tại  bãi đá Cầu Mỵ 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – CẢNG  CÁI RỒNG - CÔTÔ                                    (Ăn T,T ) 

 

http://www.chuduvietnam.com/


Sáng 5h00: Xe và hướng dẫn viên của Chu Du Việt Nam đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành 

đi Vân Đồn. Quý khách dừng xe ăn sáng tự túc tại Sao Đỏ Chi Linh Hải Dương ( Chi phí tự túc) 

Đoàn tiếp tục lên đường đến Cảng Cái Rồng , trên đường đi quý khách sẽ được thưởng thức cảnh 

đẹp của vịnh Hạ Long và cầu Bãi Cháy. 

11h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng ở Cái Rồng Vân Đồn 

Quý khách lên tàu cao tốc chuyến 12h30 ra Đảo Cô Tô. Trên hành trình Quý khách đi qua vịnh Bái Tử 

Long . Sau 1h15 phút Quý khách đến Đảo Cô Tô, Xe điện đưa Quý khách  về khách sạn nhận phòng và 

nghỉ ngơi 

15h00:  Xe và HDV đưa Quý khách đến bãi biển Vàn Chảy.  Quý khách sẽ được đắm mình vào 

làn nước xanh trong lăn hụp với những con sóng tạo cho chúng ta một cảm giác thật thoải mái dễ chịu, 

17h30: Xe điện đưa Quý khách trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngợi. 

18h30:  Ăn tối tại nhà hàng khách sạn 

Sau bữa  tối Quý khách  tự do đi bộ thăm quan thị trấn Cô Tô, Chụp hình tại tượng đài Bác Hồ- Bức 

tượng duy nhất Bác đồng ý cho tạc  khi Người còn sống, dạo chơi trên Con đường tình yêu  cùng nhau 

ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo, chắc chắn các bạn không thể quên được những khoảnh khắc tuyệt 

vời chỉ có trên biển đải Cô Tô.. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 2: ĐẢO CÔ TÔ                                                                               (Ăn: S, T, T) 

 

7h30: Sau khi ăn sáng, quý khách tự do khám phá Cô Tô với hành trình lên Ngọn Hải Đăng đê 

được ngắm toàn cảnh Biển Đảo Cô Tô kỳ vĩ. Hải đăng Cô Tô không chỉ giúp những con tàu bình yên 

vượt sóng mà còn là cột mốc khẳng định chủ quyền tại vùng biển Đông Bắc Tổ quốc .Quý khách có thể 

đi thăm quan  đảo Cô Tô Con. Hòn đảo nhỏ bên cạnh, sở hữu bãi biển đẹp nhất trong quần đảo Cô Tô và 

được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á.Quý khách tự do tắm biển với làn 

nước trong suốt, đôi khi còn nhìn thấy những chú cá con bơi lội tung tăng.Trên đường đến bến tàu để ra 



đảo Cô Tô Con quý khách có cơ hội chiêm ngưỡng rừng Chõi nguyên sinh độc nhất vô nhị trên đảo Cô 

Tô và ở Việt Nam. 

11h30:  Quý khách trở lại đảo Cô Tô Lớn, dùng bữa trưa tại nhà hàng khách sạn  

 15h00: Hướng dẫn viên tiếp tục đưa quý khách đi khám phá Cô Tô Lớn với Bãi biển Hồng 

Vàn,. Quý khách tắm biển tại Hồng Vàn-Bãi biển đẹp nhất miền Bắc với biển xanh cát vàng óng, xa xa là 

Đảo Cô Tô con, đảo Thanh Lân, Đảo Hòn Dê . 

  18h30: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng.  

Bữa tối ngày thứ 02, Quý khách có cơ hội tham gia tiệc nướng BBQ hải sản - một bữa tối sẽ để 

lại  cho du  khách  những ấn tượng không thể nào quên ( Chi phí phát sinh tự túc) 

Sau bữa tối, Quý khách có thê  tự do thăm quan Khu hậu cần nghề cá của Bắc Vịnh Bắc bộ. 

hay dạo chơi trên Cầu Cảng Cô Tô lộng gió cùng những ánh đền mầu lấp lánh , ngắm nhình những con 

tàu đánh cá cập cảng để chuẩn bị ngày đánh bắt hôm sau. 

NGÀY 3: CÔ TÔ- CẢNG CÁI RỒNG-HÀ NỘI                                    (Ăn: S,T,) 

 

5h00: Quý khách dậy sớm đón  bình minh trên biển tại  Cầu Mỵ, Bãi Đá, Mũi Ông Minh. Nơi 

có cảnh quan kì vỹ nhất trên đảo Cô Tô. 

Quý khách có thể ghi lại những khoảng khắc kỳ diệu trên các tấm hình tại Bãi Đá 

7h30: Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng  trong thị trấn Cô Tô 

Sau đó Quý khách tự do dao chơi thi trấn Cô Tô, mua hải sản Cô tô về làm quà như mực một nắng, tu 

hài, sò, sao biển, cá thu một nắng 

 9h00: Quý khách, làm thủ tục trả phòng 

9h30: Quý khách ra cảng Cô Tô đáp chuyến tàu cao tốc  lúc 10h về lại cảng Cái Rồng-Vân Đồn. 

11h30: Đoàn dùng bũa trưa tại cảng Cái Rồng. Sau bữa trưa đoàn lên xe trở về Hà nội. 



16h00: Đoàn sẽ dừng chân tại Thành Phố Hạ Long. Quý khách có thể mua các loại hải sản tươi 

sống, chả mực nổi tiếng Hạ long về làm quà. 

16h45: Xe tiếp tục hành trình về Hà Nội. Đoàn sẽ dừng chân nghỉ ngơi mua sắm đặc sản Hải 

Dương về làm quà cho người thân. 

18h30: Về đến Hà Nội,  Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu.  Kết thúc chương trình tour du lịch 

Đảo Cô Tô 3 ngày 2 đêm,Chia tay và  hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình sau! 

******** 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.550.000 VNĐ/NGƯỜI 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

✓ Xe ôtô vận chuyển chất lượng cao theo lịch trình.  

✓ Khách sạn tiêu chuẩn, đầy đủ tiện nghi Wifi, điều 

hòa, nóng lạnh , 4 khách/phòng 

✓ Ăn các bữa theo chương trình.: bao gồm 02  

Bữa phụ 30.000/bữa. 05 bữa chính 120.000/bữa. 

✓ Vé tàu cao tốc khứ hồi  Cái Rồng.-Cô Tô 

✓ Xe điện vận chuyển đi thăm các điểm theo lịch 

trình: Vàn Chảy, Hồng Vàn, Bãi Đá, Mũi Ông 

Minh. 

✓ Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm. 

✓ Bảo hiểm du lịch 20.000.000/người/vụ. 

✓ Nước uống theo tiêu chuẩn du lịch. 

✓ Quà tặng : Mũ Chu Du Việt Nam. 

Lưu ý:  

Ngày lễ 30/4 và 1/5: phụ thu thêm 200.000 đ/khách 

✓ Các chi phí cá nhân ngoài chương 

trình. 

✓ Chi phí đi đảo Cô Tô Con 

✓ Đồ uống trong bữa ăn 

✓ Phòng đơn 

✓ Thuế VAT 

LƯU Ý:  

✓ Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí giá tour 

✓ Trẻ em từ 5 – 10 tuổi: 75 % giá tour 

(Ăn suất như người lớn ngủ cùng bố 

mẹ, vé thắng cảnh và vé tàu ra đảo) 

✓ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá 

tour 

( Tính tuổi theo năm sinh) 

✓ Trẻ em từ 1 tuổi trở lên vé tàu ra đảo 

CôTô tính như như người lớn 

230.000đ/vé/lượt 

 


