
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VỊNH LAN HẠ  

(Thuê tầu riêng theo tiếng) 
 

CHƯƠNG TRÌNH 1: 4 TIẾNG (Buổi sang từ 7:30 – 11:30 hoặc Buổi chiều từ 13:30 – 17:30) 

 Quý khách tự túc di chuyển đến bến Cái Bèo, đảo Cát Bà. 

 Đại diện nhà tầu chào đón và hỗ trợ quý khách làm thủ tục qua cảng lên tầu. 

 Sau khi hoàn thành các thủ tục bắt buộc, tầu dời bến và bắt đầu chuyến thăm quan. Ấn tượng đầu tiên 

sẽ thu hút sự quan tâm của quý khách là làng chài Cái Bèo, làng chài lớn nhất của vịnh Lan Hạ. Từ 

trên boong tầu quý khách có thể ngắm nhìn các hoạt động nuôi trồng thủy sản và các sinh hoạt thường 

ngày của ngư dân trên bè cá. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lướt qua các dãy đảo đá vôi dựng đứng, tầu sẽ 

đến và neo đậu tại vụng Ba Trái Đào, nơi mà quý khách sẽ được nhân viên nhà tầu hỗ trợ xuống 

thuyền kayak và tự do khám phá các hẻm đá, vách núi và các bãi biển nhỏ xinh. Dành thời gian tắm 

biển và chụp ảnh trên bãi cát thanh bình. Sau khi thỏa sức tự mình khám phá vịnh bằng thuyền kayak, 

quý khách trở lại tầu và tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh quan vịnh Lan Hạ từ boong sun-deck trên đường 

trở lại bến Cái Bèo. 

 Kết thúc chương trình thăm quan 4 tiếng. 

 

Chú ý: Chương trình trên dành cho đoàn khách từ 10 người trở xuống. Trong trường hợp đoàn trên 

10 người, chương trình sẽ không chèo thuyền và tắm biển tại khu Ba Trái Đào mà sau khi đưa quý 

khách đi thăm quan 1 vòng trên vịnh, tầu sẽ cập và neo đậu tại 1 bè nuôi thủy sản để quý khách có thể 

tìm hiểu một số loài cá chính được nuôi trồng trên vịnh. Cũng tại đây, nhân viên nhà tầu sẽ hỗ trợ quý 

khách xuống thuyền kayak và tự do chèo thuyền và khám phá. Dành thời gian tắm biển và chụp ảnh 

trên bãi cát thanh bình như bãi Vạn Bội. Sau khi thỏa sức tự mình khám phá vịnh bằng thuyền kayak, 

quý khách trở lại tầu và tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh quan vịnh Lan Hạ từ boong sun-deck trên đường 

trở lại bến Cái Bèo. 

 

GIÁ (Bằng tiền VND, Giá KHUYẾN MẠI đến 30/9/2020) 



 

TÊN TẦU 02-05 người 06-10 người 11-15 người 16-20 người 21-25 người 

Classic Sails 2,400,000 2,700,000 3,000,000   

Indochine 

Classic 

2,800,000 3,000,000 3,700,000 4,000,000 4,500,000 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: CẢ NGÀY (8 tiếng) 

 Quý khách tự túc di chuyển đến bến Cái Bèo, đảo Cát Bà. 

8:00 - Đại diện nhà tầu chào đón và hỗ trợ quý khách làm thủ tục qua cảng lên tầu. 

8:15 - 8:30 - Sau khi hoàn thành các thủ tục bắt buộc, tầu dời bến và bắt đầu chuyến thăm quan. Ấn 

tượng đầu tiên sẽ thu hút sự quan tâm của quý khách là làng chài Cái Bèo, là làng chài lớn nhất của 

vịnh Lan Hạ. Tại đây, ngư dân sinh sống trên những bè cá trong những ngôi nhà nổi đơn sơ. Sau hơn 

1 tiếng đồng hồ lướt qua các dãy đảo đá vôi dựng đứng, tầu sẽ đến và neo đậu tại vụng Ba Trái Đào, 

nơi mà quý khách sẽ được nhân viên nhà tầu hỗ trợ xuống thuyền kayak và tự do khám phá các hẻm 

đá, vách núi và các bãi biển nhỏ xinh. Dành thời gian tắm biển và chụp ảnh trên bãi cát thanh bình. 

Sau khi thỏa sức tự mình khám phá vịnh bằng thuyền kayak, quý khách trở lại tầu khi mà bữa trưa đã 

sẵn sàng trên boong sun-deck. 

12:00 - Ăn trưa trên tầu (Không bao gồm trong giá tầu). Sẽ là những trải nghiệm khó quên khi tận 

hưởng non bia lạnh với các muốn ăn hải sản ngon miệng trong một khung cảnh non nước hữu tình 

như nơi đây. 

13:30 - Sau khi ăn trưa, Tầu sẽ tiếp tục chuyến thăm quan, đưa quý khách cập bến tầu Việt Hải, thuộc 

địa phận rừng quốc gia Cát Bà. Từ đây quý khách sẽ được nhân viên nhà tầu dẫn đi thăm làng Việt 

Hải, ngôi làng duy nhất được phép sinh sống trong khuân viên rừng quốc gia Cát Bà. Quý khách sẽ 

có 2 lựa chọn về phương tiện di chuyển để tiếp cận ngôi làng bằng xe đạp hoặc bằng xe điện. Cảnh 

quan rừng quốc gia xanh biếc một mầu dọc theo con đường bê tông vào làng sẽ cho quý khách một 

cảm giác thư thái, gần với thiên nhiên. Quý khách có thể dừng lại 1 vài điểm để chụp vài tấm ảnh lưu 

niệm nếu muốn. Trong làng Việt Hải ngoài việc tìm hiểu cuộc sống thường ngày của người dân và 

thưởng thức không khí thanh bình thôn quê thì quý khách cũng có thể đến thăm một con suối nhỏ nơi 

mà quý khách có thể trải nghiệm hoạt động mát xa chân bằng cá (cá tự nhiên). 

14:30 - Trở lại tầu và di chuyển đến bãi tắm Vạn Bội. Thời gian tắm buổi chiều hôm nay là 30 phút. 

16:00 - Kết thúc chương trình. 

 

Chú ý: Chương trình trên dành cho đoàn khách từ 10 người trở xuống. Trong trường hợp đoàn trên 

10 người, chương trình sẽ không chèo thuyền và tắm biển tại khu Ba Trái Đào mà sau khi đưa quý 

khách đi thăm quan 1 vòng trên vịnh, tầu sẽ cập và neo đậu tại 1 bè nuôi thủy sản để quý khách có thể 

tìm hiểu một số loài cá chính được nuôi trồng trên vịnh. Cũng tại đây, nhân viên nhà tầu sẽ hỗ trợ quý 

khách xuống thuyền kayak và tự do chèo thuyền và khám phá. Dành thời gian tắm biển và chụp ảnh 



 

trên bãi cát thanh bình như bãi Vạn Bội. Sau đó, trở lại tầu ăn trưa và tiếp tục chương trình buổi 

chiều… 

 

GIÁ (Bằng tiền VND, Giá KHUYẾN MẠI đến 31/7/2020) 

TÊN TẦU 02-05 người 06-10 người 11-15 người 16-20 người 21-25 người 

Classic Sails 3,000,000 3,500,000 4,000,000   

Indochine 

Classic 

3,500,000 3,900,000 4,500,000 4,900,000 5,700,000 

 

GIÁ BAO GỒM: 

 Tầu thăm vịnh theo chương trình bằng tầu riêng 

 Thuyền kayak (2 người trên 1 kayak) 

 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Đồ uống 

 Phí xe đạp hoặc xe điện thi thăm làng Việt Hải (Chương trình 8 tiếng) 

 Tiền típ cho nhân viên tầu 

 Vé thắng cảnh (Xem bảng giá bên dưới) 

 Phí xe đạp hoặc xe điện đi thăm làng Việt Hải (xem giá bên dưới) 

 Ăn trưa  

 

THÔNG TIN CẦN THIẾT: 

 Phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện khách quan, để đảm bảo an toàn cho du khách và những người 

trên tầu các hoạt động trong lịch trình trên có thể phải thay đổi mà không được báo trước. 

 Khung thời gian trong chương trình không hoàn toàn chính xác, chỉ mang tính chất ước lượng. 

 Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi, những du khách có những triệu chứng sau đây được khuyên 

là không nên lên tầu: Chứng ảo giác; Chứng sợ không gian chật hẹp; Chứng động kinh... 

 GIÁ VÉ THẮNG CẢNH NIÊM YẾT TẠI ĐỂM: 

- Vé thăm vịnh: 80,000 VND/ vé người lớn 

- Vé thăm vịnh: 40,000 VND/ vé trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao hơn 1,2m. 

- Phí xe đạp đi thăm làng Việt Hải: 40,000 VND/ xe 

- Phí xe điện đi thăm làng Việt Hải 2 chiều: 300,000 VND/ xe (Tối đa 13 người) 

 BẢNG GIÁ ĐỒ UỐNG TRÊN TẦU 

(Nếu quý khách mang theo đồ uống, sẽ tính phí dịch vụ 100,000 VND/ két bia/ nước ngọt) 

- Bia (333, Hà Nội): 



 

- Nước ngọt (Cocacola, twister…) 

- Nước suối: 

- Đặt ăn trưa: (200,000 VND/ 1 người có thực đơn tham khảo trước khi quyết định) 


