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ĐẢO QUAN LẠN MINH CHÂU 1 NGÀY 
THĂM KHU NGHỈ AMAZING 

 

 
Khởi hành: Hạ Long Thời gian: trong ngày Phương tiện: Ô tô, Tàu, Tuk tuk 

 
tour Đảo Quan Lạn Minh Châu 1 ngày:   
sẽ đưa QUÝ KHÁCH đến với ĐẢO QUAN LẠN MINH CHÂU một trong những hòn đảo đẹp 
nhất của Quảng Ninh, nơi có những bãi biển Hoang sơ, cát trắng như tuyết mịn như 
nhung. Không khí trong lành, thiên nhiên hoang dã, Hải sản tươi ngon đặc biệt quý khách 
được tham quan khu nghỉ Amazing Container một mô hình Bungalow đặc sắc nằm sát 
Biển, tìm hiểu Đình cổ Quan Lạn, chiến công hiển hách của danh tướng Trần Khánh Dư   
 
CHƯƠNG TRÌNH TOUR 

• Xe ô tô du lịch đón trả Khách sạn Bãi cháy cảng tàu Hòn gai 
• Ngắm nhìn 2 vịnh Hạ Long và Bái Tử Long tuyệt đẹp  
• Khám phá vẻ đẹp hoang dã của Biển Đảo Quan Lạn, cát trắng tinh khôi 
• Tắm biển và tham quan  bãi tắm đẹp nhất đảo 
• Thăm quan khu nghỉ Amazing Container  
• thăm cuộc sống người dân đảo, đình Cổ Quan Lạn, Nghè Trần Khánh Dư, nhà cổ 

 
7 giờ đến 7 giờ 30 xe ô tô đón quý khách tại khách sạn Bãi cháy khởi hành đi cảng tàu Hòn gai 
8 giờ quý khách lên tàu cao tốc Hòn gai – Quan Lạn, sau 1giờ 20 phút lênh đênh trên Biển ngắm nhìn 
toàn cảnh thành phố vịnh Hạ Long thơ mộng và thanh bình từ Biển vào, quý khách đi qua 2 vịnh Hạ 
Long và Bái Tử Long qua cửa Cống Đông Cống Tây đến với hòn đảo Quan Lạn hoang sơ. 
9 giờ 30 phút : tàu cập bến xe Tuk tuk (phương tiện di chuyển độc đáo trên đảo) đưa quý khách trên 
con đường xuyên đảo về khu nghỉ Amazing Container. Đây là một khu nghỉ đặc biệt sử dụng Container 
hướng biển đặc sắc, mặt biển riêng hoang sơ như chưa từng có bước chân con người; Quý khách tự 
do khám phá bãi biển, tắm biển sử dụng cách dịch vụ bãi biển ghế dù, phao bơi ..  
Dùng bữa trưa với hải sản địa phương tại nhà hàng đón gió biển. 
12 giờ 30 thăm quan Nghè của danh tướng Trần Khánh Dư một phó tướng trụ cột cánh tay phải của 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thuỷ Quân Đô đốc trấn giữ một vùng biên ải Đông Bắc của Tổ 
quốc. Ngài là người có công lớn trong trận chiến đánh tan 500 chiến thuyền của đoàn thuyền lương 
Trương Văn Hổ trận thắng then chốt cho chiến thắng Bạch Đằng Giang lẫy lừng, tại đây Hướng Dẫn 
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viên sẽ kể cho quý khách nghe về cuộc đời chiến công hiển hách của ngài, về trận chiến lịch sử trên 
dòng sông Mang .. quý khách dâng hương tưởng nhớ công đức của ngài ( đây là một trong những 
huyệt mạch linh thiêng của đất Đại Việt) ngay cả nơi xa xôi này Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đã ra 
thăm và lưu niệm lại Nghè ngay từ khi ngài còn làm Bộ trưởng bộ Công An.  
Tiếp theo xe tuk tuk đưa quý khách tìm hiểu cuộc sống của người dân đảo, đứng trên bến Cái Làng 
ngắm nhìn từng đoàn thuyền đánh cá, sinh hoạt dân chài viếng Chùa Đình Quan Lạn đền tướng quân 
Họ Phạm thắp nén hương cầu chúc an lành cho gia đình và bạn bè 
Thăm căn nhà 100 tuổi với kiến trúc tứ trụ đặc biệt (nhà của 1 vị quan trấn đảo năm xưa) tường xây 
hoàn toàn bằng mật mía, mái ngói cổ.. nghe kể chuyện về nghề làm mắm cá, mắm sá sùng truyền 
thống !! Quý khách có thể mua một vài sản phẩm địa phương về làm quà kỷ niệm cho người thân. 
Xe đưa quý khách ra cảng tàu lên tàu về với thành phố Hạ Long, xe ô tô chờ sẵn đưa quý khách về 
khách sạn kết thúc hành trình, chào tạm biệt và hẹn gặp quý khách ở các hành trình sau.. 
 

GIÁ TOUR CHƯA VAT, NON-COMSSION 
Đầu tuần : CN đến T5 05 đến 14 khách 

790.000đ 
15 đến  26 khách 

750.000đ 
Trên 28 khách 

680.000đ 
Cuối tuần : T6 đến T7 
 850.000đ 790.000đ 785.000đ 

 
LƯU Ý:  
• Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, Tết và các dịp đặc biệt 
• Giờ tàu có thể chênh lệch 30 phút so với thực tế do công tác an ninh cảng vụ 
GIÁ TOUR BAO GỒM 
• Xe ô tô đón trả khách sạn, Tàu cao tốc khứ hồi, Xe Tuk tuk di chuyển trên đảo 
• 01 bữa trưa tại Resort : 150.000 đ/bữa 
• Nước suối 01 chai 330 ml 
• Hướng dẫn viên suốt hành trình 
• Tắm tráng   
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
• Phao bơi, kính lặn và các dịch vụ bãi biển khác 
• Các đồ ăn, đồ uống khác ngoài chương trình  
• VAT 10% 
CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM 
• Quý khách vui lòng liên hệ để biết chi tiết và có giá tốt nhất 
ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
• Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 
  


