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PHÚ YÊN -ĐẢO HÒN NƢA 
 DU NGOẠN VỊNH VŨNG RÔ- THƢỞNG THỨC HẢI SẢN TẠI BÈ 

 KHÁM PHÁ ĐẢO HÒN NƢA HOANG SƠ 

 LẶN NGẮM SAN HÔ 

   GÀNH ĐÁ ĐĨA - THẮNG CẢNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ 

 THAM QUAN PHIM TRƢỜNG “ TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ 

XANH” 

 
 

 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN : 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : THỨ 5 HÀNG TUẦN  

 TIÊU CHUẨN : 4 SAO 
 

 

 

 

 

============================================================================== 

GIỚI THIỆU TOUR 

Phú Yên là một vùng đất mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Chính cái mới mẻ, trinh nguyên của vùng đất duyên 

hải Nam Trung bộ đầy nắng vàng, cát trắng, biển xanh cùng những nét văn hóa đậm đà, thuần hậu đang hấp 

dẫn bàn chân du khách đến đây khám phá, tận hưởng…Ai có tâm hồn yêu cái đẹp chẳng từng một lần thấy 

rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân.phóng tầm mắt toàn cảnh Đèo Cả – Vũng Rô hùng vĩ, thơ mộng của một 

cuộc giao hòa giữa núi rừng và biển cả.  

Vịnh Vũng Rô hiền hòa, lăn tăn sóng vỗ, ven bờ là những bãi tắm đẹp tươi trong tĩnh lặng, du khách có thể 

thỏa thích bơi lặn với biển xanh êm ả, phơi nắng trên bờ cát trắng hoặc vào rừng tắm suối, câu cá rồi nấu 

nướng thưởng thức ngay giữa thiên nhiên. Vũng Rô còn có Mũi Điện - nơi điểm cực đông của dải đất liền Việt 

Nam.vùng đất đón ánh bình minh sớm nhất nước ta. Tại Mũi Điện có ngọn hải đăng cao 25,6 m, tầm chiếu 

sáng 27 hải lý, được xây dựng từ năm 1890. 

du khách sẽ được đi trong nắng gió mơn man của đồng lúa Tuy Hòa, gặp cầu Đà Rằng hạ lưu sông Ba. Cùng 

với núi Nhạn, sông Đà Rằng là một thắng cảnh biểu tượng của tỉnh Phú Yên.nằm giữa lòng thị xã Tuy Hòa, 

duyên dáng soi mình xuống lòng sông Đà RằngTháp Nhạn chính là nơi diễn ra đêm thơ Nguyên tiêu truyền 

thống hàng năm. 

Độc đáo ở quê hương đàn đá Tuy An có 2 thắng cảnh cấp quốc gia là gành Đá Dĩa và đầm Ô Loan. Gành Đá 

Dĩa quy tụ những cột đá có tiết diện hình lục hoặc tròn như những chiếc dĩa xếp chồng liền khít bên nhau, trải 

dài hơn 200 m, rộng 50 m; du khách ngồi tựa lưng vào những gộp đá kỳ thú mà ngắm trời nước mênh mông, 

sóng trắng bập bùng,… Còn đầm Ô Loan, đứng từ đỉnh núi Quán Cau nhìn xuống cứ như hình con chim 

phượng xòe cánh. Ở đâu bằng khi bạn du xuân Phú Yên . 

 

NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH -  PHÚ YÊN  
19h00:  Xe và hƣớng dẫn viên HAIDANG TRAVEL đón khách tại điểm hẹn, bắt đầu cuộc hành trình. Quý 

khách tham gia những trò chơi vui nhộn và cùng với hƣớng dẫn viên tìm hiểu về văn hóa lịch sử tỉnh Phú Yên. 

Quý khách nghỉ đêm trên xe (Xe tiện nghi cao cấp, ghế ngã,giúp quý khách nghỉ ngơi thỏa mái ). 

 



 

NGÀY 2 : ĐẠI LÃNH - BÃI XÉP - GÀNH ĐÁ DĨA - ĐẦM Ô LOAN - NHÀ THỜ MẰNG 

LĂNG - ĐẬP TAM GIANG (ĂN S, T, C) 
Buổi sáng: 

07h30:  Đến Đại Lãnh, một trong những bãi biển nổi tiếng của dãi đất miền Trung, đoàn dừng chân dùng điểm 

tâm sáng với lẩu cháo mực tƣơi, đặc sản xứ biển. Nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và tắm biển tại Khu du 

lịch biển Đại Lãnh, thƣởng thức đặc sản miền biển. 

10h30:  Đoàn khởi hành về Tuy Hòa, chinh phục Đèo Cả đến với Phú Yên, quý khách dùng buổi trƣa với đặc 

sản Tuy Hòa. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Thực đơn: 

1.Chả cá Thu 

2.Bò một nắng 2 sƣơng 

3.Vịt cỏ luộc + gỏi + cháo 

4.Tôm hấp 

5.Các loại sò, ốc hấp sả 

6.Tráng miệng 

7.Trà đá 

Buổi chiều: 
14h30: Quý khách tập trung lên xe, Đoàn khởi hành tham quan phía Bắc của tỉnh Phú Yên. Xe qua đèo Quán 

Cau, đoàn ngoạn cảnh Đầm Ô Loan với hình ảnh chim phƣợng hoàng tung cánh, phóng tầm nhìn đến 

Cánh đồng Tuy An mênh mông.  

Đoàn dừng chân chụp hình với Đập Tam Giang, con đập gắn liền với sự phát triển của tỉnh Phú Yên, 

Tham quan Nhà thờ Mằng Lăng có lối kiến trúc theo phong cách Gothic,đƣợc xây dựng từ năm 1892, 

nghe kể về câu chuyện cuộc đời và phƣơng cách truyền đạo của Á Thánh Andrê Phú Yên, ngắm nhìn 

quyển sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, tham gia chƣơng trình thiện nguyện tại Cô nhi viện 

Mằng, một khu nhà nhỏ nằm bên trong khuôn viên nhà thờ, du khách có thể  nghe các sơ kể về những 

câu chuyện cảm động, tìm hiểu cuộc sống hiện tại của từng bé, giao lƣu và giúp đỡ những em bé mồ côi 

tại đây với những phần quà thiết thực. 

15h30: Đoàn tham quan thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa, nơi có mỏm đá nhô ra biển với cấu tạo đặc biệt, đá 

ở đây đƣợc dựng đứng theo từng cột liền khít nhau, đều tăm tắp, các cột đá có tiết diện hình lục giác 

hoặc hình tròn giống nhƣ cái đĩa. Du khách hòa mình và làn nƣớc biển trong xanh cùng bãi cát dài thoai 

thoải, đây sẽ là trải nghiệm thú vị dành cho du khách. 

           Đoàn dừng chân tại Bãi Xép. Quý khách có thể tận hƣởng cảm giác một mình trên bãi biển và chiêm 

ngƣỡng những kỳ quan từ đá và nƣớc biển. Đặc biệt, trên đỉnh gành đá là đồng cỏ rộng mênh mông mà 

từ đó, quý khách có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm. 

 

18h00:  Đoàn ghé Đầm Ô Loan, tham quan, vui chơi và thƣởng thức bữa tối với món Sò Ô Loan rất nổi tiếng 

cùng với các hải sản nƣớng tại chỗ:  

1.Cháo hàu 

2.Cá hấp – Bánh tráng 

3.Mực nƣớng 

4.Tôm hấp 

5.Sò huyết Ô Loan  

6.Tráng miệng 

Trở về lại TP Tuy Hòa 

19h00: Xe đƣa đoàn đến Tháp Nhạn , Quý khách chinh phục núi Nhạn,  tham quan tháp Nhạn - ngôi 

tháp Chăm cổ kính trên đỉnh núi, biểu tƣợng của TP. Tuy Hòa. Xem biểu diễn nghệ thuật Phú Yên 

diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần : Có thể kể đến một số “đặc sản” nhƣ: Bài chòi, hò khoan, hò bá trạo, 

hát giao duyên, dân ca Phú Yên; hòa tấu đàn đá, kèn đá, hòa tấu cồng chiêng nhạc cụ đồng bào dân tộc 

thiểu số; các điệu múa dân tộc, các làn điệu dân ca, dân vũ… 

Tối : Quý khách tự do dạo phố , khám phá TP.Tuy Hòa về đêm, Nghỉ đêm , Tuy Hòa . 



 

NGÀY 3: KHÁM PHÁ ĐẢO HÒN NƢA- LẶN NGẮM SAN HÔ- NGOẠN VỊNH 

VŨNG RÔ BẰNG CANO- ĂN HẢI SẢN TẠI BÈ- CÂU CÁ-CHÙA BẢO  LÂM 

(ĂN S,T) 
Buổi sáng: 

07h00: Du khách dùng buffet sáng tại khách sạn.  

07h30: Xe đƣa quý khách đến với cảng Vũng Rô, Cano cao tốc se đƣa quý khách du ngoạn Vịnh, đến với Đảo 

Hòn Nƣa- một hòn đảo hoang sơ và rất đẹp của Phú Yên. 

Hòn Nƣa có những bãi cát trắng dài theo hình vòng cung, có bờ cát chạy dọc trắng mịn và nƣớc biển 

trong lành, những ghềnh đá cao nối tiếp nhau.Nƣớc biển xanh mát của Hòn Nƣa đến nỗi bạn có thể nhìn 

thấy những viên sỏi dƣới đó. Quý khách có thể tắm biển hoặc lặn ngắm san hô. 

Đến Hòn Nƣa tham quan, khách sẽ đƣợc ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp. Nhìn những mũi đá 

nhô, hình ảnh cánh chim bay lƣợn trên bầu trời cùng những vách đá, những hàng cây xanh biếc làm 

phong cảnh trở nên hùng vĩ hơn. 

Một trong những điểm đến thú vị trên đảo Hòn Nƣa là những “dấu chân ngƣời khổng lồ” nằm rải rác 

khắp nơi khiến du khách có cảm giác nhƣ mình đang lạc vào miền đất lạ 

 

10h30: Ca no dƣa quý khách trở lên Bè, dùng buổi trƣa Hải Sản trong không khí trong lành mát mẻ của gió 

biển, quý khách nghỉ ngơi thƣ giản hoặc câu cá…. 

 

Quý khách dùng buổi trƣa trên bè với các món: 

1.Cá nƣớng muối xanh 

2.Mực tƣơi hấp gừng 

3.Nghêu hấp Thái 

4.Lẩu Hải Sản+ bún 

5.Cơm chiên Hải Sản 

6.Tráng miệng- trà đá 

Buổi chiều: 

14h00: Quý khách lên tàu quay về bờ, khởi hành về lại Thành phố Tuy Hòa, xe đƣa quý khách tham quan chùa 

Bảo Lâm , chùa dựa chân núi Chóp Chài, Có cảnh trí thiên nhiên đẹp, với kiến trúc hài hòa, không gian 

thanh tịnh, Bảo Lâm là ngôi chùa nổi tiếng ở Phú Yên, thƣờng xuyên đón tiếp rất đông Phật tử và du 

khách gần xa đến chiêm bái.  

15h30: Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.,tự do tắm hồ bơi hoặc tham quan mua sắm tại chợ Tuy Hòa với 

nhiều đặc sản nổi tiếng: bánh tráng Hòa Đa, cá ngừ đại dƣơng, mực ngào đƣờng… 

Buổi tối:  
Quý khách tự do thỏa thích khám phá ẩm thực Phú Yên với các món ngon, bổ rẻ: nhƣ: Mắt cá ngừ Đại 

Dƣơng, bánh xèo  Tuy Hòa, cá ngừ mù tạc, bò 1 nắng 2 sƣơng, các món hải sản, bánh tráng……. 

Nghỉ đêm tại Tuy Hòa. 

 

NGÀY 4 : TUY HÒA - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĂN S, T) 
Buổi sáng: 

06h00:  Quý khách dùng buffet sáng, trả phòng khách sạn, xe đƣa đoàn rời Tuy Hòa khởi hành về TP. HCM. 

10h00:  Dừng chân tại Phan Rang, thƣởng thức đặc sản rƣợu nho nổi tiếng của vùng đất Ninh Thuận.  

Ăn trƣa tại Cà Ná. 

1.Lẩu chua cá 

2.Heo rừng xào lăn 

3.Mực trứng hấp gừng 

4.Thịt kho trứng cút 

5.Rau xào thập cẩm 

6.Cà pháo mắm tôm 

7.Cơm trắng- tráng miệng trà đá 

Buổi chiều: 



 

14h00: Trên đƣờng về đoàn dừng chân tại Phan Thiết, tham quan một cơ sở sản xuất nƣớc mắm. Hƣớng dẫn 

viên tổ chức bốc thăm trúng thƣởng với nhiều phần quà hấp dẫn. 

20h00: Về TP.HCM, hƣớng dẫn viên Công ty HAIDANG TRAVEL chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 

 

GHI CHÚ 
 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết 

 Trình tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng số lƣợng chƣơng trình vẫn không thay đổi. 

 Du khách có mặt tại điểm đón trƣớc 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trƣớc vui lòng chịu phí nhƣ „hủy vé ngay ngày khởi hành‟ 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không 

mang valy lớn.  

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng ngƣời thân, khi đi phải mang theo giấy 

khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Du khách tự quản lý tiền bạc tƣ trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai 

hải quan và visa khi đi tour. 

 Chƣơng trình tour đƣợc coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu 

nại sẽ dựa vào những quy định trong chƣơng trình và phiếu thu để giải quyết. 

HAIDANGTRAVEL - THẮP SÁNG NIỀM TIN 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI ĐĂNG - HAIDANGTRAVEL 

367 Tân Sơn, Phƣờng 15, Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh. 

  

 

 

 


