
 

DU NGOẠN VỊNH NHA TRANG  

CON SẺ TRE – LÀNG CHÀI – HÒN TẰM 

Phương tiện: Xe, tàu lớn 45 chổ   I    Thời gian: 1 ngày     I   Hình thức: Ghép đoàn 

 

Tour Du ngoạn đảo là một trong những tour biển đảo truyền thống, mang bản sắc riêng  

vui nhộn, hấp dẫn ...chắc chắn sẽ mang lại cho du khách nhiều tiếng cười . 

Đặc điểm tour : 

-  Di chuyển bằng tàu lớn 45 chổ an toàn, quãng đường di chuyển giữa các đảo gần 

không mất nhiều thời gian .  

- Con Sẻ Tre là điểm đến đầy đủ các hoạt động vui chơi như: chèo thuyền kayak, chèo 

SUP, nhà phao trên biển, bơi ngắm san hô, lặn biển, đi bộ dưới đáy biển, dù bay, jetski, 

phao chuối, các điểm check in đẹp với view “ triệu đô ” hướng về thành phố Nha Trang  



 

- Đặc biệt chương trình ca nhạc tiệc rượu nổi trên biển hấp dẫn, các game vui nhộn hài 

hước đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách niềm vui, tiếng cười …rất khác biệt so với 

những tour đảo đi cano hiện nay . 

- Đây là tour đảo truyền thống mang bản sắc riêng của du lịch biển đảo Nha Trang  

Lịch trình chi tiết  

7h45 – 8h30: Xe cùng hướng dẫn viên của Cano Tours sẽ đón quý khách tại khách sạn. 

9h00: Tàu khởi hành chuyến du ngoạn đảo tham quan Vịnh Nha Trang, trên đường đi tàu di 

chuyển ngay phía dưới cáp treo Vinpearland vượt biển dài nhất thế giới . 

9h30: Đến  Với lối kiến trúc tre nứa mộc mạc gần gủi với thiên 

nhiên, các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ tạo cho du khách ấn tượng về một cảm 

giác bình yên như khi đang lạc vào không gian làng quê ngay giữa vịnh biển Nha Trang . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Du khách tự do chụp hình check- in 

với các tiểu cảnh độc đáo được thiết 

kế riêng phù hợp với kiến trúc đảo 

Con Sẻ Tre  

 

 

 

 

 

 

- Tự do tắm biển dưới làn nước trong xanh cùng với view ngắm nhìn về hướng trung tâm 

thành phố Nha Trang ( View triệu đô ) 

- Bơi ngắm san hô và các loài cá nhiều màu sắc sặc sỡ. Đặc biệt tham gia trải nghiệm các 

dịch vụ thể thao nước đặc trưng như : đi bộ dưới đáy biển, lặn biển bằng bình khí, dù 

bay, phao chuối, jetski, chèo SUP…( chi phí tự túc ). 

- Chèo kayak tham quan xung quanh đảo … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00: Quay trở về tàu tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “ cây nhà lá vườn “ 



 

- Đặc biệt tham gia chương trình tiệc rượu nổi trên biển ,cùng nhau bơi và nhâm nhi 

những ly cocktail mát lạnh dưới làn nước mát lạnh hòa quyện cùng âm thanh sôi động 

sẽ đem đến cho du khách những giây phút vui vẻ đầy tiếng cười . 

  



 

12h00: Đến  

Tại đây, du khách sẽ có cơ hội được tham quan một hệ thống bè nuôi trồng hải sản và những 

chợ nổi hải sản có quy mô lớn bậc 

nhất tại Vịnh Nha Trang. Sau đó 

chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa đậm 

chất biển ngay tại đó. 

- Cá chiên xoài bằm 

- Tôm hấp sả 

- Rau muống xào tỏi 

- Mực chiên giòn 

- Chả ram tôm 

- Sò hấp thái 

- Trứng chiên 

- Cá Hồng biển nướng giấy bạc 

- Canh chua cá biển 

- Cơm trắng 

- Trái cây 

- Nước suối/trà đá 

(Thực đơn có thể thay đổi tùy thời điểm nhưng định lượng và số lượng món ăn không thay 

đổi) 

*Ngoài ra quý khách có thể mua thêm các loại hải sản trong lồng bè: tôm hùm, cá mú, 

mực, ghẹ, cầu gai, hàu (phí tự túc) 

 

13h00: Đến  



 

Tắm bùn khoáng 

Như quý khách đã biết, việc tắm bùn không chỉ giúp chúng ta thư giãn đầu óc, mà còn có nhiều 

công dụng cho sức khỏe và làn da như thải độc, làm săn chắc da, ngăn ngừa lão hóa, phục hồi 

chức năng cơ thể,… 

- Đến với khu vực tắm bùn, quý khách sẽ được 

chiêm ngưỡng thiết kế ruộng bậc thang lạ mắt, 

những bồn tắm bùn đặt dưới những tán cây sẽ 

mang lại cảm giác thư giãn tuyệt vời như được 

hòa mình với thiên nhiên thêm một lần nữa. 

- Đặc biệt tại khu tắm bùn này, quý khách sẽ được 

trải nghiệm ôn tuyền thủy liệu pháp và massage 

dưới thác nước khoáng nóng. Quý khách có thể 

đứng tại những vách đá và tận hưởng dòng nước 

ấm nóng chảy từ trên xuống cực đã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ vô cực 

- Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác vừa vùng vẫy bơi lội trong hồ khổng lồ, vừa phóng 

tầm mắt ngắm nhìn vịnh Nha Trang rộng lớn . 



 

 

 

 

 

 

 

15h30: Tàu đưa quý khách quay trở lại với đất liền, sau đó xe và hướng dẫn viên sẽ đưa quý 

khách về khách sạn. Kết thúc hành trình du lịch hấp dẫn và thú vị của mình tại Nha Trang. 

Giá vé bao gồm:  

- Xe đưa đón máy lạnh , đời mới . 

- Tàu lớn 45 chổ an toàn, đầy đủ trang thiết bị  

- Áo phao, gương bơi ngắm san hô . 

- Hướng dẫn viên nhiệt tình, hoạt náo, chụp hình miễn phí  

- Vé vào cổng đảo Con Sẻ Tre , Hòn Tằm 

- Ăn trưa tại nhà hàng theo đúng tiêu chuẩn theo thực đơn . 

- Chèo thuyền kayak, chương trình ca nhạc, tiệc rượu nổi trên biển hấp dẫn, vui nhộn  

- Bảo hiểm du lịch ( 10.000.000 VND/vụ ) 

- Ghế, lều tại các đảo, nước suối (1 chai/ khách)  

 

 

 

Giá vé không bao gồm: 

- Thuế VAT 



 

- Những chi phí cá nhân 

- Các trò chơi trên biển 

     Giá vé trẻ em: 

- Dưới 1m: Miễn phí vé 

- Từ 1m-1m3: 70% giá vé người lớn 

- Trên 1m3: Tính bằng giá vé người lớn 

Giá tour không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết 

 

 

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CANO TOURS ! 

 


