Hang Rái – Vĩnh Hy một nét đẹp tự nhiên, vô cùng hoang sơ. Cảnh đẹp nơi đây
đã đốn gục không biết bao trái tim của người đam mê du lịch. Đến đây quý khách sẽ
được lạc mình vào chốn thần tiên sỡ hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và độc đáo. Nếu
một lần được đến Nha Trang chơi bạn hãy thử book tour Hang Rái – Vĩnh Hy để cảm
nhận vẻ đẹp tại nơi đây, vì đến Nha Trang bỏ lỡ tour này là một điều rất hối tiếc.

LỊCH TRÌNH THAM QUAN CHI TIẾT
8h00: Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn trong trung tâm thành phố Nha Trang,
khởi hành theo cung đường dọc biển đẹp nhất Việt Nam để đến với các điểm tham
quan nổi tiếng như: Hang Rái, Vĩnh Hy, Vườn Nho, Đồng Cừu Suối Tiên.
9h30: Đến Đồng Cừu Suối Tiên nơi này được coi là trang trại nuôi cừu lớn nhất tại
Phan Rang. Đến đây quý khách sẽ tham quan và check-in ngoài trời. Đặc biệt quý
khách còn có thể nô đùa cùng những chú cừu đáng yêu dưới bầu trời xanh đẹp.

10h30: Check– in đỉnh đèo Vĩnh Hy. Quý
khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bãi
Chuối, Bãi Thùng và chiêm ngưỡng cung
đường ven biển đẹp nhất Việt Nam này. Đến
đây quý khách có thể săn được những tấm
hình siêu ảo và đẹp tại nơi này để làm kỉ
niệm. Từ đỉnh núi Chúa xuống Bình Tiên, du
khách có thể thấy được một phần phía nam
vịnh Cam Ranh với các hòn đảo như bức
tranh thủy mặc với non nước hữu tình.

11h15: Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Resort Vĩnh Hy với
những món ăn dân dã đậm
chất miền biển :


Thực Đơn: Canh chua cá bóp, Cá
chiên xoài bầm, Mực lá xào chua
ngọt, Tôm ram thịt, trứng chiên,
Rau xào, Cơm trắng, Trái cây,Trà
đá.

13h00: Qúy khách sẽ tham quan Hang Rái, nơi được ví như: “Sao Hỏa” trên biển với
những rạn san hô cổ hàng nghìn năm tuổi. Thỏa thích sáng tạo những shoot hình tuyệt
đẹp của vườn quốc gia Núi Chúa.

14h30: Qúy khách sẽ tham quan Vườn Nho Ninh Thuận và tìm hiểu quy trình trồng
nho. Quý khách sẽ được trải nghiệm hái nho trực tiếp tại vườn và thưởng thức nho,
ngoài ra cũng có thể mua về làm quà cho người thân. Đặc biệt hơn, khi quý khách đặt
chân đến, chủ vườn sẽ mời bạn thưởng thức rượu- mật nho ngon.

16h00: Xe và hướng dẫn đưa khách về lại khách sạn và kết thúc chương trình tour
tham quan Hang Rái - Vĩnh Hy chào tạm biệt quý khách.

 Tour bao gồm:
 Xe đưa đón suốt hành trình
 Hướng dẫn viên
 Ăn trưa và nước suối
 Bảo hiểm du lịch
 Không bao gồm: Các chi phí cá nhân ngoài lịch trình.

Giá Trọn Gói Tour HANG RÁI- VĨNH HY:
 Trẻ em dưới 1m : miễn phí
 Trẻ em từ 1m– 1,3m : 50% giá vé người lớn
 Trẻ em trên 1,3m : 100% tiêu chuẩn như người lớn
Giá tour không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CANO TOURS !

