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                                          CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH 2019 -2020  

 

BÌNH HƢNG  – LẶN NGẮM SAN HÔ – BBQ HẢI SẢN 

TÔM HÙM –VƢỜN NHO 
Thời gian: 02 ngày 02 đêm. 

Phương tiện: Xe giường nằm 

Lịch khởi hành: thứ 6 hàng tuần 

 

ĐÊM 1: TP.HCM -  ĐẢO BÌNH HƢNG  

20h00: Xe và HDV VietJoy đón khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Cam Ranh, trên 

đường đi được giao lưu, hát với nhau cùng HDV vui nhộn. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ 

giúp quý khách xóa tan sự căng thẳng trong công việc hằng ngày. Nghỉ đêm trên xe. 

- Địa điểm 1: Nhà thiếu nhi quận 10. ( 139 bắc hải) 

- Địa điểm 2: Cây xăng comeco số 3 gần ngã tƣ Hàng Xanh. 

 

NGÀY 1: BÌNH HƢNG – HẢI ĐĂNG HÒN CHÚT – NGẮM SAN HÔ (Ăn S,T,C) 

06h00: Đoàn dừng chân tại nhà hang Sanest vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng   

07h00: Quý khách tiếp tục hành trình đến với Bãi Kinh, xe đưa quý khách qua cung đường 

ven biển mới tuyệt đẹp. Trên đường đi quý khách như được chiêm ngưỡng một bức tranh 

thiên nhiên ban tặng với một bên là núi non hùng vĩ một bên biển xanh trong vắt. Đến bãi 

Kinh quý khách xuống tàu khởi hành qua đảo Bình Hưng (10 phút). 

08h30: Quý khách lên xe điện tham quan Hải Đăng Hòn Chút, là ngọn hải đăng có tuổi 

thọ hơn 100 tuổi, từ lâu đã là nguồn sáng cho các ngư dân đi tàu cập bến. Đứng trên ngọn 

hải đăng bạn có thể phóng tầm nhìn ra khoảng không thu trọn hình ảnh của những chiếc 

thuyền thúng, những thuyền đánh cá đang tấp nập vào bờ. Bạn cũng có thể ngắm trọn vẹn 

những cung đường biển đẹp tuyệt vời, bãi đá trứng tự nhiên có lịch sử hàng hơn cả trăm 

năm.  

Tiếp đến quý khách quay lại xe để đến chiêm bái tại tƣợng Phật Bà Quan Âm 

09h30: Quý khách nhận phòng. Tự do nghỉ ngơi, tắm biển hay khám phá đảo. 

11h30: Dùng cơm trưa tại nhà bè nổi với những món ăn dân dã mang đậm chất miền biển. 

 

Thực đơn: 

1. Canh chua cá 

2. Cá chiên mắm xoài 

3. Tôm rim thịt 
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4. Trứng chiên  

5. Mực xào chua ngọt 

6. Rau sống 

7. Cơm trắng + Trà đá 

14h00: Quý khách lên tàu tham quan một vòng quanh đảo với những cảnh đẹp quý khách 

phải thốt nên lời: Bãi Đá Trứng, Bãi Chƣớng, bãi chà là… tại đây quý khách tham gia 

chƣơng giao lƣu văn nghệ “chƣơng trình BAR trên biển” vừa tắm biển, vừa thưởng 

thức rượu vang cùng nhăm nhi trái cây,  lặn ngắm những Rạng san hô đủ màu sắc trên 

những phao nổi trên biển, cảm giác rất thoải mái và thú vị. Đặc biệt bãi tắm suối Nƣớc 

Ngọt; nơi dòng nước suối trong mát, từ trên đỉnh núi Chúa đổ thẳng xuống biển (quý khách 

sẽ cảnh giác vừa tắm biển vừa tắm suối cùng một nơi).  

17h00: Tàu đưa quý khách về lại đảo, Quý khách vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho chương 

trinh BBQ đặc sắc buổi tối. 

18h30: Quý khách tập trung tại Nhà bè để tham gia bữa tiệc hải sản Tôm Hùm với 

không khí thân mật...  

Thực đơn: 

1. Tôm hùm 

2. Cá Giò hoặc cá Bò nƣớng cuốn bánh tráng + Rau sống. 

3. Ốc mặt trăng hấp. 

4. Mực nƣớng sate chấm tƣơng xanh. 

5. Sò nƣớng mỡ hành. 

6. Lẩu hải sản. 

Tối: Quý khách tự do khám phá đảo Bình Hƣng về đêm với các món dân dã như: bánh 

khọt, bánh xèo, bánh tránh trộn…. 

 

 NGÀY 2: BÌNH HƢNG -  THAM QUAN VƢỜN NHO - TP.HCM (Ăn sáng, trƣa) 

 

Sáng: Quý khách có thể dạy sớm tắm biển, sau đó hướng dẫn viên tập hợp đoàn ăn sáng 

cùng thưởng thức món ăn thơm ngon miền biển. 

08h00: Quý khách tự do vui chơi khám phá đảo, hoặc mua sắm đặc sản bình hưng bao 

gồm: Rong biển, Cá khô, Mực, Bánh Khoai, Bánh Xoài…… 

09h00: Quý khách trả phòng tạm biệt đảo Bình Hưng, lên tàu về lại đất liền 
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09h30: Đoàn tiếp tục đi tham quan Vƣờn Nho, đến đây, khách sẽ được thoải mái chụp ảnh 

với những chùm nho trĩu quả. Nếu muốn, khách có thể mua nho trực tiếp tại vườn, hoặc 

mua các đặc sản làm từ nho như: nước ép, rượu nho…. 

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Cà Ná. Tiếp tục hành trình về TP.HCM, trên 

đường về xe dừng chân tham quan và mua sắm đặc sản của từng địa phương như: nho, tỏi, 

nước mắm…. 

Thực đơn: 

1. Canh chua cá bóp 

2. Cá kho tộ 

3. Nai xào lăn 

4. Mực chiên nƣớc mắm 

5. Rau luộc 

6. Cơm trắng + trà đá + tráng miệng 

19h00: Về đến TP.HCM xe đưa đoàn về điểm hẹn. Kết thúc tour đảo bình hưng 


