HÀ NỘI - QUY NHƠN - BẢO TÀNG QUANG TRUNG - KDL HẦM HÔ ĐÀN TẾ TRỜI - EO GIÓ - HÀ NỘI
NGÀY 01: HÀ NỘI – QUY NHƠN (Ăn: trưa, tối)
04h00: Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay BL203 đi Quy Nhơn vào lúc 06h10.
07h40: Đoàn có mặt tại sân bay Phù Cát, HDV địa phương đón Quý khách đi ăn sáng tại nhà hàng, sau đó đi tham quan:
Bảo Tàng Quang Trung - được Bộ Văn Hóa Thông Tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1979. Chiêm Ngưỡng Giếng Nước
Xưa, Giếng nước trong veo mát lành được xây từ đá ong, trong khuôn viên nhà cũ của 3 anh em Nhà Tây Sơn. Thăm Cây Me
Cổ Thụ Hơn 300 Tuổi, được công nhận là cây di sản Việt Nam, cùng 9 Pho Tượng Dát Vàng của 3 anh em Tây Sơn cung các
quan văn, võ Tây Sơn. Xem Biểu Diễn Trống Trận và Võ Thuật Tây Sơn, “Nơi Con Gái Bình Định Bỏ Roi Đi Quyền” và
thưởng thức biểu diễn âm nhạc nghệ thuật Cồng Chiêng Tây Nguyên.
11h30: Ăn trưa tại nhà hàng, sau đó HDV đưa đoàn tham quan:
KDL Sinh Thái Hầm Hô -Tham quan Hầm Hô, tại đây 14h30:
14h30: Du khách sẽ đi thuyền trên sông Kut thưởng ngoạn cảnh đẹp sơn thủy hữu tình.
15h30: Quý khách rời KDL Hầm Hô để đi Đàn Tế Trời một điểm du lịch tâm linh mới được đưa vào sử dụng và khai thác nữa cuối
năm 2012.
18h30: Đoàn về Tp. Quy Nhơn nhận phòng tạị khách sạn nghỉ ngơi. Tự do tắm biển.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Qúy khách cùng thưởng thức Nghệ Thuật Bài Chòi, một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc (Thứ 7
hàng tuần).
NGÀY 02: KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ BIỂN QUY NHƠN (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó HDV đưa đoàn tham quan.
Khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa. Đồi Thi nhân Hàn Mặc Tử, Dốc Mộng Cầm, Bãi tắm Hoàng Hậu, viếng mộ nhà thơ Hàn
Mặc Tử, thưởng thức nghệ thuật bút lửa Dzũ Kha với niềm đam mê thơ Hàn Mạc Tử, người giữ lửa thơ Hàn.
Thắng cảnh Quy Hoà - với Vườn tượng danh nhân thế giới, nhà lưu niệm Hàn Mặc Tử và tìm hiểu đời sống người dân tại đây.
Chùa Long Khánh - ngôi chùa cổ nằm ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn
Tháp Đôi - ngôi cổ tháp chămpa được xây dựng từ thế kỷ 12.
11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, tự do nghỉ ngơi.
14h00: HDV đưa đoàn tham quan.
Cầu Thị Nại - cầu Vượt biển dài nhất Việt Nam,nối liền bán đảo Phương Mai, khu kinh tế Nhơn Hội với TP Quy Nhơn. Quý

khách dừng chân tham quan Eo gió, một ghềnh biển quan năm lộng gió
Đoàn chinh phục Đồi Cát Nhơn Lý – Đồi cát được cho là lớn nhất Việt Nam, nơi được mệnh danh là “Một sa mạc giữa lòng
biển xanh”. Quý khách tự do tham quan, chụp ảnh.
16h30: Đoàn về lại khách sạn, tự do tắm biển, nghỉ ngơi.
18h30 Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Tự do khám phá Tp. Quy Nhơn về đêm
NGÀY 03 TỰ DO KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ QUY NHƠN (Ăn: Sáng, Tối)
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, đoàn tự do nghỉ ngơi, tắm biển, đi chợ mua đồ Hải Sản về làm quà cho người thân hoặc
có thể chọn chương trình khám phá Vịnh Quy Nhơn.
Chương trình tự chọn: (Nếu Quý khách không tham quan chương trình trên thì có thể đăng ký tham gia chương trình khám
phá Vịnh Quy Nhơn. (Áp dụng cho đoàn 10 khách trở lên. Phụ thu 450.000đ/khách)
09h00: HDV đón Quý khách tại Bến Tàu Hàm Tử, Quý khách lên thuyền đi Hòn Khô – Nhơn Hải. Trên hành trình Quý khách
chiêm ngưỡng cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam – Cầu Thị Nại. Đến Đảo Hòn Khô – một hòn đảo rất hoang sơ, có bãi biển
cát trắng mịn, nước biển trong xanh như pha lê. Quý khách sẽ thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và kỳ vỹ nơi
đây, quý khách sử dụng áo phao, kính lặn để làm quen với biển, tự do khám phá thế giới đại dương và ngắm san hô lung linh sắc
màu.
10h30: Đoàn lên thuyền qua KDL Hải Giang, Nơi đang thi công Khu vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam - Vinper Hải Giang
.Ăn trưa với món hải sản tươi sống ngon theo cách chế biến nguyên chất của dân chài địa phương. (Sau khi dùng bữa trưa xong
Quý khách sẽ được lên thuyền nhỏ của ngư dân ,được chính ngư dân ở đây đưa ra khu lồng nuôi hải sản, Quý khách tự tay chọn lựa
những loại cua, ghẹ,ốc, chình, cá mú…rất tươi ngon ,giá cả lại rất rẻ …) Quý khách nghỉ trưa thư giãn bên trong khu chòi bằng tranh
xinh xắn ,với những chiếc võng đong đưa bên bờ cát vàng, cùng với hàng dừa xanh hòa với gió biển Hải Giang sẽ mang đến cho Du
Khách một ngày hè dã ngoại thật ý nghĩa bên bạn bè và người thân .
14h30: Rời Hải Giang, Quý khách lên tàu,về lại Bến Tàu Hàm Tử . Kết thúc chương trình.
Nếu Quý khách không chọn chương trình khám phá Vịnh Quy Nhơn thì có thể tự do thưởng thức một số đặc sản tại Quy
Nhơn như sau:
Gà Diêu Trì - NH Hoàng Gia
Bánh hỏi cháo lòng - Quán Mẫn( 76A Trần Phú)
Bún cá Ngọc Liên - 379 A Nguyễn Huệ
NH Mộc Viên - Chuyên các món đặc sản, cơm truyền thống
NH Cơm Niêu Hội An - Chuyên các món đặc sản, cơm truyền thống
NH Anh Nhật Gia Viên - Chuyên các món hải sản
NH Hoa Hoa - Chuyên các món hải sản, đặc sản.
Nghỉ đêm khách sạn
NGÀY 04 QUY NHƠN - HÀ NỘI (Ăn: Sáng)
06h00: Quý khách dậy sớm tắm biển, ăn sáng tại khách sạn.
07h00: Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục chuyến bay BL204 về lại Hà Nội cất cánh vào lúc 09h30.

11h00: Quý khách về đến sân bay Nội Bài, xe đón Quý khách về điểm hẹn ban đầu. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại.

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
6,590,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 QUÝ KHÁCH : VNĐ
Người lớn
6.590.000

5 – 11 tuổi
5.850.000

2 – 5 tuổi
5.250.000

Dưới 2 tuổi
650.000

Giá tour bao gồm:
- Vận chuyển xe máy lạnh đời mới theo lịch trình & đón/tiễn sân bay Nội Bài 20 khách 29C.
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 3 sao tại Quy Nhơn (02 khách/phòng, lẻ khách nghủ 3):
- Ăn uống theo chương trình: 3 bữa sáng; 2 bữa trưa; 3 bữa tối.
Mức ăn chính: 130.000đ/khách.
Mức ăn phụ: ăn sáng tại khách sạn.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đón tại Quy Nhơn.
- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến(mức đền bù tối đa 10,000,000đ/vụ).
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.
- Vé máy bay khứ hồi HN – Quy Nhơn - HN(Jestar Pacific.)Vé đoàn không hoàn không hủy , bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg ký
gửi
Giá tour không bao gồm:

- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Chương trình options tour và bữa ăn chính trong ngày thứ 3
- Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX. Phụ phí với người Nước ngoài - Việt Kiều
- Ván trượt tại đồi cát Nhơn Lý.
- Thuế VAT

Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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