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ĐẢO QUAN LẠN MINH CHÂU 2 NGÀY 2 ĐÊM 
RƯỢU TIỆC NỔI BAR TRÊN BIỂN 

 

 
Khởi hành: Hà Nội Thời gian: 2 ngày 2 đêm Phương tiện: Ô tô, Tàu, Tuk tuk 

 
tour đảo Quan Lạn Minh Châu   
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 gia các hoạt động đánh bắt Hải sản, câu cá đánh lưới.. đón bình minh và 
hoàng hôn ở đảo xa, tiệc BBQ bãi biển nhạc Ascountic trên biển bên ánh lửa bập bùng   
 
CHƯƠNG TRÌNH TOUR 

• Xe ô tô du lịch đón trả Hà Nội cảng Cái Rồng và ngược lại 
• Khám phá vẻ đẹp hoang dã của Biển Đảo Quan Lạn, cát trắng tinh khôi 
• Tiệc bãi biển với Rượu vang và hát giao lưu 
• Tắm biển và tham quan 3 bãi tắm đẹp nhất đảo 
• Nghỉ 01 đêm tại Khu nghỉ Amazing Container phòng View biển hoặc Ks tương đương 
• đón Bình Minh trên Eo gió Gót Beo 

NGÀY 01: HÀ NỘI – CẢNG CÁI RỒNG VÂN ĐỒN 
 
Xe ô tô đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi cảng Cái Rồng sáng quý khách có mặt tại Cảng Cái 
Rồng, sáng sớm quý khách thưởng thức buổi sớm ở cảng Biển nơi có khí hậu trong mát, giảm đi cái 
nóng gay gắt của mùa hè oi ả 
Ăn sáng với các món sáng hải sản như bánh đa Bề bề, cháo ghẹ, bún tôm tươi vừa đánh bắt (chi phí 
tự túc)  
NGÀY 01: KHÁM PHÁ ĐẢO – TIỆC BÃI BIỂN 
 
7 giờ 30 QUÝ KHÁCH lên tàu cao tốc khởi hành đi đảo Quan Lạn sau 1 giờ 15 phút quý khách có mặt 
trên đảo; Thời gian trên tàu đem đến trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, biển xanh dập dờn, 
những bè hàu sữa, ngọc trai nằm rải rác trên mặt biển. 
9 giờ  quý khách lên đảo, về nơi lưu trú nghỉ ngơi, tự do tắm biển tại bãi biển Việt Mỹ điểm đến dễ tiếp 
cận và gây háo hức nhất cho du khách, đây là một trong những bãi tắm hoang sơ nhất đảo. 
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11 giờ 30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng bên bãi biển với thực đơn 

1. Lẩu cả chua lạp sạp + Rau sống 
2. Mực xào 
3. Cá dỏng chiên xù 
4. Cá biển sốt cà 
5. Nem hải sản 
6. Trà (nước vối nụ)  

Nghỉ trưa 
Buổi chiều 14 giờ Hướng dẫn viên đưa quý khách tham quan đảo, qua những bãi biển nổi tiếng như 
Sơn hào, Cồn Khởi … tại đây quý khách tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, Bar bên bờ biển, 
tắm biển và thưởng thức Rượu vang, bia lạnh trái cây tươi 
18 giờ 30  
Đoàn dùng bữa tối vứi những đặc sản mà quý khách không thể bỏ qua do hính người ngư dân chế 
biến Sá sùng (sâm biển), các loại đồ nướng kết hợp với Karaoke thi giọng hát vàng cùng các phần quà 
hấp dẫn do công ty tài trợ 
Sau đó quý khách tự do khám phá cuộc sống về đêm của đảo hoặc tham gia chương trình bắt còng 
gió đêm. 
Nghỉ đêm tại khách sạn, kết thúc ngày 1 
NGÀY 02: ĐÓN BÌNH MINH EO GIÓ, THƯ GIÃN KHOÁNG NÓNG : 
 
Quý khách dậy sớm, đi thăm Eo gió Got Beo đón Bình Minh lên, đây là nơi cao nhất, xa nhất của đảo 
ngắm nhìn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, và đại dương mênh mông, chụp cho mình những tấm hình kỷ 
niệm. 
8 giờ quý khách dùng bữa sáng 
Thăm quan nhà cổ 100 tuổi và nghề làm mắm nổi tiếng, thăm quan cuộc sống của người dân đảo. 
11 giờ ăn trưa Hải sản với thực đơn 

1. Cá nướng cuốn bánh tráng + Bún + Rau sống 
2. Ngao sò hấp, nướng mỡ hành 
3. Cơm chiên hải sản 
4. Cháo hầu hà 
5. Bia/ nước ngọt 

12 giờ 30 Tàu cao tốc đưa quý khách vào bờ. 
Xe đưa quý khách tới khu Sapa nước khoáng nóng ( đây là nguồn nước khoáng tự nhiên tại Quảng 
Ninh rất tốt cho sức khoẻ) – Tại đây quý khách sẽ tận hưởng những phút giây thư giãn phục hồi năng 
lượng sau một ngày lênh đên trên biển. 
Tắm khoáng, mát xa thưởng thức Nước khoáng Chanh leo, Trứng lá ngải nước khoáng mặn (chi phí 
tự túc) 
Bữa tối : Quý khách tự túc – hoặc yêu cầu hướng dẫn viên sắp xếp. 
Xe ô tô  đưa quý khách về Hà Nội kết thúc hành trình thăm đảo Quan lạn. 
 
 
Hẹn gặp lại ! 
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GIÁ TOUR CHƯA VAT, NON-COMSSION 

Đầu tuần : CN đến T5 08 đến 14 khách 
2.200.000đ 

15 đến  26 khách 
1.980.000đ 

Trên 28 khách 
1.825.000đ 

Cuối tuần : T6 đến T7 
 2.281.000đ 2.056.000đ 1.900.000đ 

 
LƯU Ý:  
• Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, Tết và các dịp đặc biệt 
GIÁ TOUR BAO GỒM 
• Xe ô tô đón trả Hà nội Cái Rồng và ngược lại   
• 01 đêm nghỉ tại Khách Sạn (2,3 người/phòng).  
• Ăn sáng 01 bữa tại khách sạn : 30.000đ/bữa 
• 03 bữa chính ( 2 bữa trưa : 150.000 đ/bữa bữa tối 200.000 đ ) 
• Nước uống miễn phí suốt tour 
• Tiệc rượu vang trên Biển, Hát Karaoke trên bãi biển 
• Nhận phòng sau 14h00 và trả phòng trước 12h00. Nếu du khách trước giờ này thì du khách sẽ 

được làm thủ tục gửi đồ tại phòng lễ tân của khách sạn 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 
• Phí nhận phòng sớm và trả phòng muộn theo qui định của khách sạn 
• Các chi phí cá nhân như điện thoại, giặt là, đồ uống… 
• Các chi phí khác không bao gồm trong chương trình; 
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 
  
 FREE & EASY (COMBO PHÒNG KHÁCH SẠN TÀU CAO TỐC, TUK TUK + BỮA TRƯA WELCOME) 

 

Tàu cao tốc Khách sạn Tuk tuk Bữa ăn  Tổng Combo 

Havaco 150k Ann Hotel 650k 80k 150k 1.030.000 1.000.000 

Havaco 150k  Ks. Đại dương 600k 80k 150k 980.000 950.000 

Thành hưng 150k Paloma 1000k   80k 150k 1.380.000 1.350.000 

Thành hưng 150k Minh Vũ 350k 80k 150k 730.000 700.000 

Kalong 150k Resort Vânhải 700k 80k 150k 1.080.000 1.000.000 

Kalong 150k Ks. Ngân hà 550k 80k 150k 930.000 800.000 

Kalong 150k AmazingContainer500k 80k 150k 880.000 780.000 

 


