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APHRODITE - CHƯƠNG TRÌNH HẠ LONG BAY 03 NGÀY 02 ĐÊM 

(ÁP DỤNG TỪ 1/11 ĐẾN 30 /4) 

Trải nghiệm di sản thế giới tuyệt đẹp được toạ lạc ở Hạ Long và vùng biển lân cận, lối sống độc đáo của 

người dân truyền thống, và một số bí mật ít được biết đến  trong dịch vụ đậm phong cách boutique và sự 

sang trọng của chúng tôi. Hãy xem qua các phong cách sống và văn hóa của các làng chài nổi truyền thống, 

liên doanh đến tận Vịnh Hạ Long. Khám phá các đầm phá, hang động và vùng nước trong vắt, sau đó thư 

giãn với cocktail và đĩa trái cây tươi trên những bãi biển hẻo lánh. 

Kết cấu : Thuyền riêng , nhóm nhỏ 

Mức độ hoạt động : Từ hoạt động trung bình đến hoạt động mạnh  

Bắt đầu / Kết thúc : Bến tàu Tuần Châu lúc 12h15 trưa / cầu tàu Tuần Châu lúc 10h45 giờ sáng 

 

Lịch trình:  

 

NGÀY 1  

 

12:15 - 12:30 Khách hàng lên du thuyền Aphrodite và nhận phòng. 

12:30 - 13:00 Khách hàng tập trung tập trung tại nhà hàng (tầng 3) để nghe thông tin chung và 

tóm tắt về vấn đề an toàn. 

13:15 - 14:45  Bữa trưa được phục vụ tại nhà hàng. 

14:45 – 16:00  Thăm Hang Sửng Sốt để leo núi và khám phá sự hình thành thạch đá và nhũ đá. 

Tổng cộng 720 bước. Khách hàng nên đi dép cao su và xăng-đan để dễ dàng tham 

gia hoạt động.Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau 

16:15 – 17:00  Thăm Hang Luồn, tham gia hoạt động kayaking hoặc ngồi thuyền tam bản (có tính 

phí 300,000VNĐ/ người) 

17:00-19:00  Chương trình khuyến mãi đồ uống (Mua 01 tặng 01) (áp dụng cho rượu vang, đồ 

uống pha và rót vào cốc, bia, nước ngọt và đồ uống đóng lon) 

17:45 - 18:30  Biểu diễn nấu ăn tại sundeck hoặc nhà hàng (tùy vào điều kiện thời tiết) 

19:30 - 21:00  Bữa tối được phục vụ tại nhà hàng 

21:00 – trở đi  Câu mực ở khu vực lễ tân hoặc xem phim tại phòng. 

 

 

DAY – 2 

 

06:15 - 06:45  Bắt đầu một ngày mới với lớp Thái Cực Quyền trên boong tắm nắng (tùy chọn) 

7:00 - 08:30  Bữa sáng ăn nhẹ được phục vụ trong phòng ăn uống 

08:30  Chuyển sang thuyền trong ngày để khám phá thêm vịnh Hạ Long 

9:15 - 10:30  Ghé thăm Làng Chài Cửa Vạn bằng thuyền tam bản hoặc chèo thuyền kayak 

11:30 - 13:00  Thưởng thức bữa trưa địa phương trong khu vực ăn uống 
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13:30 - 14:45  Tham quan khu vực Hang Trống bằng cách chèo thuyền kayak 

15:15  Hãy trở lại tàu Aphrodite với thời gian thư giãn miễn phí 

17:00 - 19:00  Tận hưởng khuyến mãi “ Giờ khuyến mại” mua một tặng miễn phí 

17:45 - 18:30  Biểu diễn nấu ăn tại sundeck hoặc nhà hàng (tùy vào điều kiện thời tiết) 

19:30 - 21:00  Bữa tối được phục vụ tại nhà hàng 

21:00 – trở đi  Câu mực ở khu vực lễ tân hoặc xem phim tại phòng. 

 

 

NGÀY 3  

 

06:15 - 06:45  Bắt đầu một ngày mới với lớp Thái Cực Quyền trên boong tắm nắng (tùy chọn) 

 06:45 - 07:30  Bữa sáng ăn nhẹ được phục vụ trong phòng ăn uống 

07:30 - 08:30     Thăm đảo Titov, tham gia hoạt động bơi hoặc leo núi  trong 1 tiếng (khăn tắm sẽ 

được cung cấp) 

09:00 - 09:30   Trả phòng ( nếu có hành lý nặng, khách hàng vui lòng đặt tại phía ngoài cửa phòng 

và thanh toán hóa đơn tại quầy lễ tân tầng 1) 

    09:30 – trở đi     Bữa ăn đầy đủ được phục vụ khi tàu quay trở về bến. 

 10:45 - 11:00  Tàu cập bến cảng, kết thúc hành trình. 

 

 

BAO GỒM  

• Đồ uống chào đón 

• Hành trình và chương trình du thuyền 

• Phí vào cửa và tham quan 

• Hướng dẫn viên nói tiếng Anh trên tàu 

• Cabin và suite sang trọng với điều hoà công suất cao và phòng tắm riêng 

• Bữa trưa và bữa tối kiểu Việt Nam và quốc tế sang trọng (Set Menu) 

• Bữa sáng kiểu Việt Nam và quốc tế 

• Buổi tập Thái Cực Quyền 

• Chèo thuyền kayak vào ngày thứ hai ( đi Hang Trống )  

• Thiết bị hội nghị (Chỉ dành cho Điều lệ) 

• Phí bảo hiểm, thuế và phí dịch vụ. 

 

KHÔNG BAO GỒM  

• Vé máy bay, đưa đón bằng xe hơi và khách sạn 

• Chèo thuyền kayak ngày đầu tiên 

• Sắp xếp visa 

• Dịch vụ mát-xa (vui lòng xem thực đơn mát-xa trong cabin) 

• Đồ uống, tiền boa và chi phí cá nhân 

• Tất cả các dịch vụ khác không được đề cập rõ ràng ở trên 

LƯU Ý:  
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• Lịch trình có thể thay đổi mà không báo trước do yếu tố thời tiết hoặc tình hình trên biển.  

• Du thuyền có thể dừng hoạt động do yếu tố thời tiết hoặc tình hình hoạt động.  

• Các chương trình khuyến mãi được áp dụng, song các chính sách có thể thay đổi. Khách hàng sẽ 

được thông báo về những thay đổi đó khi đặt phòng. 

 

 

• NÊN MANG THEO: 

• Kính râm 

• Máy ảnh 

• Thuốc chống côn trùng 

• Hộ chiếu gốc 

• Mũ 

• Đồ bơi 

• Đồ chống nắng 

 

 

 

 


