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KHỞI	HÀNH	QUẢNG	NINH	2021		
 

ĐÀ LẠT NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP BÌNH AN VILLAGE RESORT 
THƯỞNG NGOẠN HỒ TUYỀN LÂM, ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC, 

LÀNG HOA VẠN THÀNH 
 3 NGÀY 2 ĐÊM 

 
Thời gian : 3 ngày 2 đêm . Phương tiện :Máy bay, Xe Ô tô .  

	 	 	
Giới	thiệu	về	Bình	An	Village	Resort	
Nhìn tổng thể, Bình An giống như một ốc đảo đầy hoa được bao phủ bởi thiên nhiên đẹp lãng mạn đến 
say lòng người. Từ mỗi ô cửa sổ của tất cả mọi căn phòng trong resort, những cảnh quan như trong 
những câu chuyện thần tiên mở ra thênh thang với những cánh rừng thông xanh ngát trải dài đến tận mặt 
hồ.  
Bình An Village - Deluxe Villa với hướng nhìn ra quang cảnh tuyệt vời của rừng thông và vườn hoa. 
Được lấy cảm hứng từ màu sắc của những bông hoa hồng quyến rũ. Không gian nội thất sang trọng và 
rộng rãi, bao gồm phòng khách riêng biệt và phòng ngủ rất ấm cúng và tận hưởng một kỳ nghỉ lãng 
mạn, một sự lựa chọn hoàn hảo cho tuần trăng mật hoặc nghỉ dưỡng. Các biệt thự được làm mát bằng 
quạt điện, tại đây có truyền hình cáp màn hình phẳng, bàn làm việc, khu vực tiếp khách và minibar. 
Phòng tắm riêng đi kèm phòng xông hơi khô, vòi sen, máy sấy tóc và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí. Các 
tiện nghi của resort 
 
Điểm	nổi	bật	của	chương	trình:	

• Trọn	gói	VMB	khứ	hồi,	tiêu	chuẩn		5*	suốt	tuyến.	

• Nghỉ	dưỡng	tại	Bình	An	Village	Resort	

• Du	ngoạn	Hồ	Tuyền	Lâm	

• Đường	hầm	điêu	khắc,	Làng	Hoa	Vạn	Thành	
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NGÀY	1:		TP.	HẠ	LONG	–	HẢI	PHÒNG/	HÀ	NỘI	–	ĐÀ	LẠT	

	 	
	Ăn	Sáng,	trưa,	ăn	tối	

Sáng	:	5	giờ	15	xe	và	HDV	HaloTours	đón	Quý	khách	tại	đie\m	hẹn	(	TP.	Hạ	Long)	

Khởi	hành	đi	Sân	bay	Cát	Bi	(Hải	Phòng)/	Nội	Bài	(Hà	Nội).	Xe	đưa	Quý	khách	theo	con	

đường	cao	tốc	5B,	cầu	Bạch	Đằng..	đoàn	ăn	sáng	tại	V33	và	làm	thủ	tục	chuyến	bay	Đà	Lạt.	

Hướng	dẫn	viên	đón	đoàn	tại	sân	bay	

Sau khi đáp máy bay đến Sân Bay Liên Khương, Đà Lạt. Đến nơi, Hướng dẫn viên và xe của 

Resort sẽ đón và đưa Quý khách đến Bình An Village Resort sang trọng và đẳng cấp như một 

ốc đảo đầy hoa được bao phủ bởi thiên nhiên đẹp lãng mạn đến say lòng người. Từ mỗi ô cửa sổ 

của tất cả mọi căn phòng trong resort, những cảnh quan như trong những câu chuyện thần tiên 

mở ra thênh thang với những cánh rừng thông xanh ngát trải dài đến tận mặt hồ. 

  

Quý khách nhận Villa Deluxe 2 phòng ngủ và nghỉ ngơi tại resort hoặc tham gia các hoạt động 

tại resort như: Xe đạp, Kayak, Tennis, Câu cá, Gym, nếu có trẻ em thì có thể tham gia các trò 

chơi thủ công tại resort.  

Thưởng thức tiệc trà tại khuôn viên Villla với bánh mứt – trà hoa – trái cây. 

Thuyền tại resort sẽ đưa Quý khách khám phá du ngoạn 1 vòng trên hồ Tuyền Lâm, ngắm 

khung cảnh thanh bình giữa một bên là mặt hồ trong xanh một bên là rừng thông reo mờ sương 

tạo nên khung cảnh thần tiên và lãng mạn. 

  

Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng trong resort với Menu 4 món kiểu Âu, tự do nghỉ ngơi 
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NGÀY	2:		DU	NGOẠN	ĐÀ	LẠT		
	

	
	Ăn	sáng,	trưa,	ăn	tối	

	
Sau bữa sáng giữa khung cảnh rừng thông lãng mạn,  
09:00 xe và hướng dẫn viên đón và đưa Quý khách đi tham quan Thành Phố Đà Lạt thơ mộng với các 
điểm tham quan nổi tiếng như : 
- Đường hầm điêu khắc - địa điểm này còn có tên gọi khác là đường hầm đất sét. Đây còn là một 
trong những công trình kiến trúc của thành phố Đà Lạt. Đường hầm điêu khắc này là đường hầm làm 
bằng đất sét dài nhất thế giới, trong đó có 1 số công trình đạt kỷ lục quốc gia và là một trong top 10 địa 
điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với Đà Lạt. Cùng check in tại Hồ Vô Cực rất nổi tiếng tại đây. 
- Thiền viện Trúc Lâm là một trong 3 thiền viện lớn nhất ở Việt Nam thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử 
với diện tích lên tới 30ha. Hai bên đường vào Thiền Viện được bao bọc bởi những cánh rừng thông bạt 
ngàn. Quý khách vừa tản bộ vừa ngắm cảnh vật yên bình trong khuôn viên chùa. 
- Tiếp tục, Quý khách sẽ trải nghiệm tuyến cáp treo Đà Lạt  
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng Buffet Rau Đà Lạt vô cùng độc đáo khi du khách có thể tự 
chọn cho mình những loại rau tươi ngon của Đà Lạt để trộn gỏi, nhúng lẩu hoặc ăn sống vẫn đảm bảo 
độ tươi ngon. Bên cạnh đó dùng cùng nồi lẩu ấm nóng kèm đặc sản cá tầm Đà Lạt sẽ là trải nghiệm ẩm 
thực khó quên cho Quý khách. 
- Nông Trại Cún Puppy Farm: đến đây, Quý khách thỏa thích tạo dáng cùng những chú cún siêu dễ 
thương hay chọn cho mình những góc chụp đẹp bên các loài hoa với đủ màu sắc rực rỡ, vườn bí ngô, 
dâu tây, cà chua bi, … tựa như là một Đà Lạt thu nhỏ, vô cùng thơ mộng và lãng mạn. 
- Khu Du Lịch Trang Trại Rau và Hoa Vạn Thành - Với vẻ đẹp của nhiều loại hoa được chăm sóc 
kỹ càng, nhiều loại rau quả trồng thủy canh. Đặc biệt là vườn dâu thủy canh với nhiều quả dâu chín đỏ 
căng mọng dành cho du khách chụp ảnh, vườn dưa pepino, vườn bí khổng lồ và lối đi với giàn hoa 
lồng đèn rũ xuống từng bông hoa đỏ chót. KDL Trang tại rau và hoa  được mệnh danh là một điểm 
check in không góc chết. 
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Soy & Salt thuộc khách sạn Colline tại khu vực trung tâm thành 
phố để vừa thưởng thức bữa tối lãng mạn vừa ngắm nhìn thành phố Đà Lạt lúc lên đèn. Thực đơn fine 
dinning với 4 món.  Sau bữa tối, xe đưa Quý khách về lại Bình An Village nghỉ ngơi thư giãn. 
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NGÀY	3	:	ĐÀ	LẠT	–	HẢI	PHÒNG/HÀ	NỘI	–	HẠ	LONG		
Ăn	sáng,	trưa,	tối	

	
	

Sau bữa sáng và tự do thư giãn tại resort cho đến giờ trả phòng.  

Hoặc dành thời gian  

- Dạo chợ Đà Lạt, Quý khách tự do mua sắm, tận hưởng không khí nhộn nhịp trong tiết trời se 

lạnh và mua trái cây, đồ len hoặc các đồ lưu niệm về làm quà cho người thân. 

Quý khách làm thủ tục trả phòng và xe đưa Quý khách Đi ăn trưa và ra sân bay đón chuyến bay 

về lại điểm đón ban đầu.  

Kết thúc chuyến tham quan nghỉ dưỡng đầy thú vị	

	
Hẹn	gặp	lại	quý	khách	trong	những	chuyến	tham	quan	gần	nhất.		

		

Lưu	ý:	Thứ	tự	các	điểm	tham	quan	trên	có	thể	thay	đổi	tùy	theo	hoàn	cảnh	thực	tế	và	điều	
kiện	thời	tiết,	nhưng	số	lượng	các	điểm	tham	quan	không	thay	đổi.	

	
	

Cam	kết	chất	lượng	dịch	vụ	tốt	nhất.	
HaloTours	Kính	chúc	quý	khách	tham	quan	thú	vị	&	vui	vẻ!	
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Chương	trình	bao	gồm	:	
-	Xe	ô	tô	47c	đời	mới,	phục	vụ	riêng	theo	chương	trıǹh.	
-	Hướng	dẫn	viên	điạ	phương	nhiệt	tıǹh,	chu	đáo	
-	Ăn	sáng		theo	chương	trình	tại	khách	sạn	
-	Ăn	chính	trưa,	chiều	theo	chương	trình,	thực	đơn	đặc	sản	địa	phương		
-		Nước	suối,	khăn	lạnh,	bảo	hiểm	30.000.000	đ/vụ.	
-		Vé	tham	quan	vào	cửa	1	lần	các	đie\m	theo	chương	trình	
-	Phòng	ngủ	tại	Resort	5*	2	đêm:		2	khách/	phòng.	
Chương	trình	không	bao	gồm	:	
-	Chí	phí	cá	nhân	và	nước	uống	tại	các	điểm	tham	quan	
-	Hóa	đơn	VAT	10%	
-	Bo	Tips	cho	Lái	xe	và	Hướng	dẫn	viên	
 
 


