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FLAMINGO	2021		
 

FLAMINGO CÁT BÀ RESORT 
BẢN GIAO HƯỞNG 4 MÙA CỦA ĐẠI DƯƠNG  

 
Thời gian : 2 ngày 1 đêm . Phương tiện :Ô tô, Du thuyền.  

	 	 	
GIỚI	THIỆU	ĐIỂM	ĐẾN	*	CÁT	BÀ	–	VỊNH	LAN	HẠ		

	Đảo	Cát	Bà,	Vịnh	Lan	Hạ,	Vịnh	Hạ	Long	
	

Flamingo	Cát	Bà	Beach	Resort		
Toạ	lạc	tại	bãi	biển	đẹp	nhất	Cát	Bà,	Flamingo	Cát	Bà	Beach	Resort	tựa	như	bản	giao	hưởng	đến	từ	
thiên	nhiên	miền	biển	hoang	sơ	cùng	dịch	vụ	nghỉ	dưỡng	và	giải	trí	đa	dạng.	Nơi	đây	hứa	hẹn	sẽ	
mang	lại	trải	nghiệm	tuyệt	vời	cho	mọi	đối	tượng	khách	hàng.	
Được	bình	chọn	là	một	trong	những	điểm	đáng	ghé	thăm	nhất	của	Đông	Nam	Á,	vịnh	Lan	Hạ	là	
thiên	đường	du	lịch	lý	tưởng	cho	du	khách	muốn	khám	phá	thiên	nhiên	vùng	biển	đảo	hoang	sơ,	
thuần	khiết.	Với	biển	trời	xanh	biếc,	phong	cảnh	đậm	chất	nên	thơ,	hữu	tình,	du	thuyền	trên	vịnh	
Lan	Hạ	là	trải	nghiệm	đáng	nhớ	không	thể	nào	bỏ	qua.		
+	Du	thuyền	thăm	quan	vịnh	Lan	Hạ	:	Ngắm	biển	trời	xanh	biếc	đậm	chất	thơ	trên	vịnh	là	một	
trong	số	những	trải	nghiệm	khó	quên,	bạn	có	thể	ngắm	một	số	hòn	đảo	đặc	biệt:	Đảo	Cù	Bài,	Hòn	
Ngón	Tay	
+	Chèo	thuyền	Kayak:	Chèo	thuyền	Kayak	là	một	trong	những	trải	nghiệm	thú	vị	nhất	khi	du	lịch	
vịnh	Lan	Hạ.	Cùng	với	vịnh	Hạ	Long,	vịnh	Lan	Hạ	với	hơn	400	hòn	đảo	lớn	nhỏ	tha	hồ	cho	du	
khách	thỏa	mãn	hành	trình	khám	phá	các	hang	động	cũng	như	thưởng	lãm	cảnh	sắc	khi	chèo	
thuyền.	Với	mái	chèo	bạn	sẽ	thăm	quan	hang	Sáng	và	hang	Tối,	thử	thách	cảm	giác	mạo	hiểm	
khi	đi	qua	những	con	đường	hẹp	của	dãy	núi	đá	vôi	đến	bên	trong	hang	động.	Ở	đây,	nếu	mực	
nước	thấp,	bạn	có	thể	thấy	được	rất	nhiều	san	hô	đỏ.	
Các	hoạt	động	thú	vị	khác:	Ngắm	bình	minh,	Tham	quan	trang	trại	ngọc	trai,	Trải	nghiệm	làm	
ngư	dân,Trekk	xuyên	rừng,	Đạp	xe	đạp	khám	phá	làng	cổ	Việt	Hải,	uống	trà	ngắm	hoàng	hôn	từ	
Resort	hoặc	từ	Núi	Pháo…	
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NGÀY	1	:	HẠ	LONG	–	FLAMINGO	CÁT	BÀ	RESORT		
Ăn	trưa,	tối	

	
	
07	giờ	10		Xe	CATBA	DISCOVERY	đón	quý	khách	tại	Hạ	long	khởi	hành	đi	đảo	Cát	Bà	
Xe	sẽ	đi	qua	cầu	vượt	biển	dài	nhất	Việt	Nam	–	Cầu	Đình	Vũ	(Cát	Hải)	(trước	đây	là	cầu	Thị	
Nại	–	Quy	Nhơn)	qua	Phà	Gót	để	đến	với	hòn	đảo	xinh	đẹp,	xe	đi	đường	bao	biển	đưa	quý	
khách	tới	FlaminGo	Cát	Bà	Resort	
10	giờ	00	Đoàn	tới	với	FlaminGo	Cát	Bà	Resort	thưởng	thức	tiệc	trà	Welcome,	thanh	thơi	
ngắm	cảnh	biển,	tìm	hiểu	thăm	quan	FlaminGo	Cát	Bà	Resort	
Tắm	bể	bơi	bốn	mùa	hoặc	thưởng	thức	các	dịch	vụ	của	ReSort	5	sao		
11	giờ	30	phút		Ăn	trưa	tại	nhà	hàng	SEA	
14	giờ	00	phút		Đoàn	nhận	phòng	khách	sạn		
(Nếu	có	phòng	sớm	đoàn	sẽ	nhận	trước	khi	ăn	trưa)	
Nghỉ	trưa	thăm	thú	các	dịch	vụ	và	cảnh	quan	FlaminGo	Cát	Bà		
15	giờ	00:	Trekking	tuyến	xuyên	rừng	Quốc	Gia	Cát	Bà	
15:10 Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Resort đi Vườn Quốc Gia Cát Bà. 
15:20 Đến Vườn Quốc Gia, quý khách bắt đầu hành trình đi bộ tham quan Rừng Kim Giao 
thuộc rừng Quốc Gia Cát Bà: là khu rừng đặc dụng của nước ta và cũng là khu dự trữ sinh quyển 
thế giới. Đây là kiểu rừng Mưa Nhiệt Đới, rừng có đến hơn 700 loại thực vật khác nhau cùng sinh 
sống và phát triển. Bạn sẽ bắt gặp nhiều loại gỗ quý khi đến thăm rừng. Và còn một điều rất đặc 
biệt đối với động vật ở rừng quốc gia Cát Bà đó là loài Vooc Cát Bà tức Vooc Đầu Vàng, chỉ có 
ở Cát Bà và hiện tại chung chỉ còn khoảng 66 cá thể. 
16:00  Di chuyển đến động Trung Trang kỳ bí - một trong số 20 hang động lớn nhỏ trải khắp 
quần đảo Cát Bà, động Trung Trang có một vẻ đẹp của trầm tích lâu năm, với vẻ kỳ bí và sức 
chứa đến hàng trăm người, nơi đây được nhiều du khách chọn làm nơi tham quan, khám phá về 
địa chất của đảo  
17:30 Kết thúc hành trình, xe đưa quý khách về lại Resort, kết thúc hành trình khám phá VQG. 
	
18	giờ	30	Tổ	chức	tiệc	Gala	Dinner	BBQ	tại	nhà	hàng	SEA	hoặc	ngoài	bãi	biển	
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Thưởng	thức	bữa	tối	với	ẩm	thực	5	sao	trong	không	gian	nhà	hàng	sang	trọng	và	lãng	mạn	
NGÀY	2	:	VỊNH	LAN	HẠ	-	LÀNG	CỔ	VIỆT	HẢI	–	HẠ	LONG		

Ăn	sáng,	trưa	

	
	

Sáng	quý	khách	thức	dậy	sớm	một	chút,	đứng	trên	ban	công	,du	khách	có	thể	thưởng	lãm	
cảnh	bình	minh	tuyệt	đẹp	trên	vịnh.	Ngắm	nhìn	mặt	trời	từ	từ	nhô	lên	từ	mặt	nước	biển,	bầu	
trời	trong	xanh	và	tận	hưởng	không	khí	mát	mẻ	buổi	sáng	sớm	mang	đến	cho	du	khách	sự	
thư	giãn,	khoan	khoái	tràn	đầy	năng	lượng.	
6	giờ	45	Thưởng	thức	bữa	ăn	sáng	Buffet	tại	nhà	hàng	SEA	
8	giờ	15	Sau	bữa	ăn	sáng	nhẹ	
07h30 Hướng dẫn  viên và xe sẽ đón quý khách tại sảnh Resort, di chuyển đến Bến Bèo và bắt 
đầu chuyến tham quan Làng Chài Việt Hải - vịnh Lan Hạ 
08h00 Quý khách lên tàu tại bến Bèo, ổn định chỗ ngồi, bắt đầu chuyến du ngoạn. Tàu đưa quý 
khách đi thăm hang nghìn hòn đảo lớn nhỏ trên vịnh Lan Hạ với đủ các hình thù và hệ sinh thái 
đa dạng: Hòn con rùa, hòn cái kéo, hòn ngón tay.....  
09h30 đến tàu cảng, cả đoàn di chuyển lên đảo, tại đây xe điện đã chờ sẵn quý khách để bắt đầu 
chuyến trải nghiệm đầy thú vị tại ngôi làng chài cổ Việt Hải - nơi vẫn giữ được nguyên nét văn 
hóa đặc trưng của những ngôi làng vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ghé thăm ngôi nhà tường tranh 
vách đất của gia đình bà Phạm Thị Hoát ở Việt Hải hiện được bảo tồn phục vụ khách du lịch 
tham quan, trải nghiệm - căn nhà gồm một gian chính và một gian bếp được làm cách đây 40 
năm, đặc trưng cho kiến trúc của những căn nhà Bắc Bộ xưa với mái lá, nhà tranh, vách đất. 

 Về  Nhà hàng Whisper Nature nghỉ ngơi, thư giãn tại suối cá massaga chân. 
 Nếu khách nào còn sức và còn nhiều thời gian có thế bách bộ thăm rừng. 

11h30 Ăn trưa tại làng Việt Hải . 
12h30 Sau bữa trưa, đoàn di chuyển về tàu ra hang Sáng - Tối  
( trải nghiệm Kayak tự túc chi phí 100,000d/ khách ) 
14h30 Di chuyển ra Ba Trái Đào thư giãn, tắm biển (hoặc tham gia các hoạt động bãi biển) 
15h30 Tàu đưa khách trở lại bến Bèo, xe đưa Quý khách trở lại điểm đón khách, kết thúc 
chuyến du ngoạn thăm quan và trải nghiệm tại Cát Bà. 
	

Xe	đưa	quý	khách	về	lại	Hạ	Long	kết	thúc	hành	trình	FlaminGo	Cát	Bà	2	ngày	1	đêm	
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GIÁ	TOURs		

	
FLAMINGO	CÁT	BÀ	

	
	GHÉP	ĐOÀN	

	
	

RESORT	5*	
	

	
	

	
Chương	trình	bao	gồm	:	
• Đồ	uống	chào	đón	(Welcome	Drink)	
• Nghỉ	1	đêm	tại	FlaminGo	Cát	Bà	Resort	5	sao	
• Hướng	dẫn	viên		
• 02	chai	nước	/	phòng	/	đêm.	
• Các	bữa	ăn:	02	bữa	trưa,	1	bữa	tối	Gala	Dinner,	1	bữa	ăn	buffet	buổi	sáng.	
• Xe	đón	tiễn	theo	chương	trình	

Chương	trình	không	bao	gồm	:	
• VAT.	
• Đồ	uống,	tiền	tip	và	các	chi	phí	cá	nhân	khác.	
• Các	dịch	vụ	khác	không	được	đề	cập	rõ	ràng	ở	trên.	

	

	
	


