
 

LỊCH TRÌNH 3N2D 

NGÀY 1: TP.HCM/HN – NHA TRANG 

Qúy khách đến Nha Trang, làm thủ tục nhận phòng hoặc ký gửi hành lý trong buổi sáng 

Sau đó quý khách tự di chuyển đến cảng Hòn Tằm, đi qua đảo theo lịch trình cano tại cảng (trong buổi 

sáng). Vui chơi khám phá Hòn Tằm và ăn trưa tại nhà hàng Hồn Việt. Tại Hòn Tắm Quý khách sẽ được 

khám phá khu tắm bùn khoáng trên đảo lớn nhất Việt Nam với những bồn tắm bùn dưới những tán cây 

mát mẻ, xanh ngát 

- Trải nghiệm hồ bơi vô cực rộng đến 2000 m2 giữa thiên nhiên tươi đẹp với view nhìn thẳng 

vịnh Nha Trang hoành tráng 

- Đắm mình trong làn nước biển trong xanh với bãi cát trắng mịn tự nhiên tại khu vực bãi biển 

- Vui chơi trên hệ thống nhà phao nổi trên biển lớn nhất vịnh Nha Trang 

- Check-in trên chiếc cầu cảng wedding bridge huyền thoại của Hòn Tằm 

Buổi chiều cano đưa quý khách trở về đất liền.  

NGÀY 2: DU NGOẠN VỊNH NHA TRANG 

8h30 – 8h45 : Xe và hướng dẫn viên đến đón khách tại khách sạn. Sau đó đưa quý khách xuống cảng 

Cầu Đá. 

Tiếp theo ca nô đưa quý khách đến Vịnh San Hô, quý khách ngắm làn nước biển trong xanh và vẻ đẹp 

tuyệt mỹ của vịnh Nha Trang. Đến Vịnh San Hô quý khách lên đảo nhận ghế nghỉ ngơi và tự do bơi lội 

để đắm mình dưới làn nước trong xanh và chiên ngưỡng hệ động vật san hô tại đây.  

Ngoài ra quý khách có thể tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như : lặn biển khám phá đại dương, 

moto nước, bay dù,…. (tự túc chi phí các trò chơi cảm giác mạnh) 

Quý khách tiếp tục đến với Làng Chài tại đây quý khách có thể chọn cho mình các loại hải sản tươi 

sống để làm phong phú thực đơn bữa trưa của mình (chi phí hải sản tự túc) 

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại bè với các món : cá chiên sốt cà, tôm hấp sả, thịt ram cháy cạnh, 

rau xào, trứng chiên, lẩu chua cá, cơm trắng + tráng miệng. 

Ca nô đưa quý khách đến với khu du lịch Bãi Tranh. Quý khách nhận ghế dù nghĩ ngơi, tự do tắm biển 

tại đây. 

15h30: Quý khách trở lại ca nô. Ca nô đưa quý khách về tới cảng. Xe và HDV đưa quý khách về khách 

sạn nghĩ ngơi. 

Tối: Sau đó quý khách tự do khám phá Nha Trang về đêm như chợ đêm Nha Trang, Cà phê Bốn Mùa, 

khu hải sản Tháp Bà. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 3: TỰ DO KHÁM PHÁ NHA TRANG 

Qúy khách tự do khám phá thành phố Nha Trang với bãi biển cát trắng nắng vàng trải dài hàng cây số. 



Ngoài ra Quý khách có thể tự di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng khách như Nhà Thờ Đá, Chùa Long 

Sơn, tháp bà Ponagar, Hòn Chồng 

Kết thúc chuyến đi, Quý khách làm thủ tục trả phòng và hẹn gặp lại cho kỳ nghĩ sắp tới.  

 

 

 


