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NGÀY 1: HÀ NỘI – HẢI PHÒNG – VỊNH HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ 

 
• 09:10 

 
Quý khách được xe limousine đón tại trung tâm phố cổ Hà Nội – đi đường Cao Tốc đến Nhà chờ của du thuyền 
Orchid tại Bến Phà Gót – Hải Phòng.  
 

• 11:30 Hoàn thành thủ tục check-in tại nhà chờ. 
  

• 12:15 Quý khách xuống tàu chuyển tải để di chuyển sang du thuyền Orchid. Chào đón Quý khách lên tàu, Qúy khách 
làm thủ tục nhận phòng, thưởng thức đồ uống chào mừng trong khi quản lý tàu giới thiệu chương trình, phổ biến 
các quy định chung đảm bảo an toàn. 

 

• 13:00 Bữa trưa được phục vụ trên tàu. Bắt đầu hành trình khám phá Vịnh Lan Hạ, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên 
thế giới. 

• 15:00 Sau bữa ăn, Quý khách tham quan Hang Sáng Tối, dẫn Quý khách đến một thung lũng nằm giữa biển trời, được 
bao bọc bởi các dãy núi cao, kỳ vĩ như những bức tường thành kiên cố. Là dạng hang hàm ếch với nền hang ngập 
sâu trong nước biển, còn trần hang thì trên mặt nước, Quý khách có thể tận hưởng khoảnh khắc chèo đò 
nan/chèo kayak trong Hang Sáng Tối. 
  

• 17:00 Thưởng thức bơi ngay trên Vịnh sau khi Kayak. 

• 17:45 Quay trở lại du thuyền Orchid, Quý khách có cơ hội tham gia lớp học nấu ăn truyền thống. Ngắm hoàng hôn 
buông trên Vịnh Lan Hạ. Thưởng thức đồ uống trên bar tiêu chuẩn 5 sao với chương trình HAPPY HOUR (mua 1 
tặng 1).  

• 19:30 Bữa tối được phục vụ tại khu vực nhà hàng. Tận hưởng các món ăn hải sản vùng miền độc đáo.    

• 21:30 Tận hưởng phong cảnh Vịnh Lan Hạ về đêm trên boong tàu. Thưởng thức đồ uống tại quầy bar, tham gia các hoạt 
động như câu mực đêm, xem phim…Ngủ đêm trên du thuyền Orchid.  

• 23:00 Kết thúc lịch trình ngày thứ nhất. 
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GÀY 2: VỊNH LAN HẠ 

 
• 07:00 

 
Thưởng thức bữa sáng trong không khí trong lành.  
 

• 08:30 Tàu tiếp tục di chuyển tới Làng đánh cá Việt Hải nơi quý khách có thể tận hưởng đi xe đạp hoặc xe điện qua vùng 
núi hùng vĩ của đảo Cát Bà. 
Tại đây Quý khách có thể thăm làng Việt Hải cổ truyền hơn 100 năm. Tận hưởng tour thăm làng và thư giãn cùng 
hồ cá massage.  

 

• 10:30 Quý khách tham quan bãi tắm Ba Trái Đào nằm cách Cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 22km về phía Đông Nam, 
gần đảo Cát Bà. Đây là một bãi tắm tuyệt đẹp, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, cát trắng mịn, nước biển trong 
xanh. Những ngày nắng đẹp, du khách có thể nhìn đến tận đáy nước. Tại đây, quý khách có thể thỏa thích bơi và 
tham gia chèo kayak. 
  

• 12:00 Bữa trưa được phục vụ trên tàu. Nghỉ trưa. 

• 15:00 
Bơi trong vịnh. Tham gia lớp học nấu ăn truyền thống. Thưởng thức đồ uống trên bar tiêu chuẩn 5 sao với chương 
trình Happy Hour (mua 1 tặng 1).  

• 19:30 
Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng với những món ăn truyền thống được chuẩn bị bởi đầu bếp tài năng của du 
thuyền Orchid. 

• 21:30 Tận hưởng phong cảnh Vịnh Lan Hạ về đêm trên boong tàu. Thưởng thức đồ uống tại quầy bar, tham gia các hoạt 
động như câu mực đêm, xem phim… 
 
Ngủ đêm trên du thuyền Orchid. 
 
 

NGÀY 3: VỊNH HẠ LONG – HÀ NỘI 

• 07:00 Thưởng thức bữa sáng trong không khí trong lành.  

• 08:30 Tàu di chuyển đến khu vực Trà Báu, tại đây, Quý khách có thể tận hưởng kayaking và khám phá vẻ đẹp trong vịnh 
ngay trên Trà Báu. 

 

• 09:30 Quay trở về du thuyền Orchid, quý khách làm thủ tục trả phòng và thanh toán các chi phí phát sinh tại quầy lễ tân. 
 

• 10:00 Bữa trưa nhẹ được phục vụ trong khi tàu tiếp tục hành trình về bến. Quý khách nghỉ ngơi trên khoang tắm nắng và 
tận hưởng sự tĩnh lặng của không gian Di sản thiên nhiên thế giới. 

• 11:30 Quý khách di chuyển sang tàu chuyển tải quay trở về phà Gót. Kết thúc chuyến tham quan cùng du thuyền Orchid.  

• 14:00 Quay trở về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi. 

 

Chúc Quý khách có một chuyến đi vui vẻ cùng du thuyền Orchid! 

            Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp với thời tiết không báo trước. 
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BAO GỒM 

 Hướng dẫn viên trên tàu 

 Các bữa ăn theo tiêu chuẩn (02 bữa trưa, 02 bữa tối, 02 bữa sáng, 1 bữa trưa nhẹ) 

 Các dịch vụ Kayaking, Lớp học nấu ăn, Bơi lội (nếu thời tiết cho phép), xem phim, câu mực, xem tivi vệ tinh  

 Vé tham quan tại các điểm có trong chương trình 

 Phòng theo tiêu chuẩn 5 sao du thuyền Orchid 

 Đồ uống chào mừng, khăn lạnh 

 Nước khoáng trong mỗi phòng 

 Hoa tươi và bánh gato cho dịp sinh nhật, kỷ niệm 

 Tàu chuyển tải, xe đạp /xe điện cho tham quan Làng Việt Hải cho ngày thứ 2. 

KHÔNG BAO GỒM 

 VAT 

 Xe di chuyển Hà Nội – Phà Gót, Hải Phòng – Hà Nội – có thể đặt thêm 

 Vé máy bay, phí khách sạn, visa 
 Dịch vụ massage 

 Đồ uống và các chi phí cá nhân 

 Các dịch vụ khác không có trong mục “Bao gồm” 
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HOẠT ĐỘNG 
• Khám phá hang động và quần đảo Cát Bà 

• Chèo thuyền kayak / Bơi lội / Tắm nắng / 

Chèo thuyền tre 

• Lớp học nấu ăn buổi chiều 

• Happy Hour – mua 1 tặng 1 

• Câu mực 

• Phim vệ tinh/ Giải trí / Trò chơi tương tác 

• Lớp Thái Cực Quyền Phương Đông vào sáng 

sớm 

• Bể sục ngoài trời 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

SỰ KIỆN 

• MICE – Tổ chức sự kiện tập đoàn 

• Đám cưới 

• Sinh nhật 

• Kỷ niệm ngày cưới 

• Tuần trăng mật 

• Tiệc bãi biển 

• Tiệc hoàng hôn 

 

 

 

 

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 


