
TOUR CANO KẾT HỢP ĐI BỘ DƯỚI BIỂN

08h00 – 08h30: Hướng dẫn viên đón khách tại khách sạn. Khởi hành xuống cảng Cầu Đá.

Lên cano cao tốc khởi hành chuyến du ngoạn đảo.

Vịnh San Hô  - Quý khách đi bơi ngắm san hô bằng kính lặn, ống thở tại khu bảo tồn biển đầu

tiên tại Việt Nam.

Bạn sẽ được du hành dưới biển, khoác lên đầu mũ Phi Hành Gia, và khám phá khu bảo tồn sinh 

vật biển tại Nha Trang. Tại đây có hơn 350 loài sinh vật biển, đảm bảo bạn sẽ có trải nghiệm cực 

kỳ thú vị và không bao giờ quên được.

Nếu bạn không biết bơi và lặn, thì cứ yên tâm nhé. Bạn sẽ được đội ngũ thợ lặn hướng dẫn để 

thở bình thường như ở trên đất liền. Nước biển sẽ không tràn vào mũ, không vào tai mũi. Rất là 

an toàn 100%.  

Làng Chài  - Quý khách ăn trưa trên bè nổi & chọn lựa thêm các loại hải sản ăn trong lồng bè:

Tôm hùm, cá mú, mực, ghẹ, cầu gai, hàu…

Thực đơn: Cá chiên sốt cà, Rau xào, Trứng chiên, Chả cá chiên, Tôm kho thịt, Canh chua cá

biển, Cơm trắng, Trái cây, Nước suối.

Bãi Tranh  - Quý khách tiếp tục tự do tắm biển hoặc tham gia các trò chơi thể thao trên biển

(Chi phí tự túc) như: Kéo dù bay, Phao chuối, Lái mô tô nước.

15:00: Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách về lại khách sạn.

Bao gồm: Xe đưa đón (trong trung tâm TP Nha Trang), Cano cao tốc, Hướng dẫn viên, Đi Bộ Dưới

Biển 20 Phút cùng thợ lặn chuyên nghiệp, Ăn trưa, Nước suối, Áo phao, Kính lặn, Vé tham quan các

đảo, Bảo hiểm du lịch.
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