DU THUYỀN EMERAUDE
THỜI GIAN

7:30

11:30

LỊCH TRÌNH
NGÀY 1
Xe khách sẽ đón quý khách tại khách sạn ở Hà Nội xuống Hạ Long. Nếu
không đón tại phố Cổ*, địa điểm xuống xe tại Press Club, số 12 Lý Đạo
Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại Hạ Long quý khách check in tại phòng
chờ của thuyền Emeraude
*Quý khách trả thêm phí nếu muốn xe đón, trả ở địa điểm khác

12:15

Chào đón lên thuyền 4 sao Emeraude.

12:30

14:00

Thuyền trưởng nhổ neo đưa du thuyền tiến vào Vịnh Hạ Long trong khi
du khách thưởng thức bữa trưa tự chọn theo phong cách Việt Nam được
phục vụ trên tàu

14:00

16:00

Thư giãn trên tàu. Tham gia hành trình khám phá hang Sửng Sốt

12:00

(Mùa hè) Bơi hoặc leo núi tại đảo Ti Tốp
16:00

17:30

(Mùa đông) Thăm làng Ngọc trai hoặc chèo thuyền kayak*
*Trả thêm phí, đặt trước với bộ phận lễ tân của thuyền

18:00

19:00

Tham gia lớp học cuốn gỏi cuốn Việt Nam trên boong tàu, được phục vụ
miễn phí bánh mì bơ

19:00

21:00

Bữa tối tự chọn các món Âu

20:30

23:00

Câu mực hoặc xem phim "INDOCHINE" trên boong tàu

7:30

NGÀY 2
Phục vụ miễn phí cà phê, trà, bánh quy và bánh nướng trên boong tàu. Du
khách cũng có thể học môn võ Thái Cực Quyền cùng với nhân viên của
Emeraude
(Mùa hè) Tham quan làng Ngọc Trai hoặc chèo thuyền kayak*

8:30

(Mùa đông) Bơi hoặc leo núi

6:00

7:45

*Trả thêm phí, đặt trước với bộ phận lễ tân của thuyền
9:00

11:00

9:00
11:00
11:30

9:30
11:15
11:55

12:00

16:00

Thưởng thức bữa sáng trong khi thuyền đi qua hòn Đầu Người, hòn
Trống Mái, hòn Đinh Hương.
Trả phòng
Xuống tàu, nghỉ tại phòng chờ của Emeraude và nhận lại hành lý.
Cất cánh cùng thủy phi cơ để ngắm cảnh Vịnh Hạ Long trong 25 phút
(Xe bus đưa đón) Xe bus đón khách từ phòng chờ của Emeraude trở về
Hà Nội. Xe chở khách về khách sạn nằm trong khu vực Phố Cổ. (Ngoài

khu vực trên, địa điểm trả khách là Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Hoàn
Kiếm, Hà Nội). Kết thúc hành trình.
*Quý khách trả thêm phí nếu muốn xe đón, trả ở địa điểm khác

DU THUYỀN L'azalée
THỜI GIAN

7:30

11:30

LỊCH TRÌNH
NGÀY 1
Xe khách đón quý khách từ khách sạn tại Hà Nội tới Hạ Long. Nếu như
không*, địa điểm trả khách từ Hạ Long về là Press Club số 12 Đường Lý
Đạo Thành, Hoàn Kiếm Hà Nội.
*Trả thêm phí nếu quý khách yêu cầu đón/trả ở địa điểm khác ngoài phố
Cổ.

12:00

12:15

12:45 14:00
14:00 15:00
Khoảng 14:45
16:00 17:30
18:00 18:30
19:00
21:00

Du khách được đưa lên du thuyền L'Azalee và được tiếp đón nồng nhiệt trên
con tàu được mệnh danh là "Linh hồn của Hạ Long" này.
Bữa trưa được phục vụ tại nhà hàng.
Thư giãn trên tàu.
Tham quan hang Sửng Sốt.
Đến bãi biển Titop. Có thể bơi lội hoặc leo núi tại đảo Titop.
Tham gia vào lớp học món Việt với 2 món: phở cuốn và điêu khắc trái cây.

21:00 Thưởng thức bữa tối.
22:00 Câu mực đêm.

NGÀY 2
6:30

8:00

7:00

8:00

8:00
9:30
10:00
11:00

9:00
10:00
11:15
11:15

11:30

11:55

12:30

16:00

Thư giãn hoặc tập Thái Cực Quyền với nhân viên trên boong tàu trước bữa
sáng.
Ăn sáng. Thăm làng Ngọc trai hoặc chèo thuyền kayak (tính phí và đặt
trước với bộ phận lễ tân của thuyền)
Tàu thả neo, hành khách khám phá hang Sửng Sốt trong 1 tiếng.
Trở về tàu. Du thuyền đi về hướng Bắc để trở về bến tàu Tuần Châu.
Ăn nhẹ. Thuyền quay trở về, nhận lại hành lý
Xe điện đón khách đến khu vực tham gia bay cùng thủy phi cơ
Tham gia chuyến bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long trong 25 phút cùng với thủy
phi cơ.
(Xe bus đưa đón) Xe bus đón khách từ phòng chờ của L'Azalee trở về Hà
Nội. Xe chở khách về khách sạn nằm trong khu vực Phố Cổ (Ngoài khu vực
trên, địa điểm trả khách là Press Club, số 12 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, Hà
Nội). Kết thúc hành trình.
*Quý khách trả thêm phí nếu muốn xe đón, trả ở địa điểm khác

