[SUNBAYHOMESTAY] - Unique Discovery Tour in Cham island
📍Trung tâm Chợ bãi Làng, Cù Lao Chàm
📍Website: chamdiscovery.com
📍Facebook: fb.com/sunbayhomestay/
📍Instagram: instagram.com/sunbayhomestay

Chương trình Tour Cù lao Chàm 2 ngày 1 đêm.
Khám phá Cù Lao Chàm tuyệt vời nhất
Với tour Cù Lao Chàm 2 ngày 1 đêm, bạn sẽ được tận hưởng đầy đủ một lịch trình tour khám phá Cù Lao
Chàm đầy thú vị khi vi vu trên chiếc xe máy vòng qua các cung đường núi hùng vĩ, hay đắm mình vào làn nước
trong xanh để lặn ngắm san hô thỏa thích. Điều tuyệt vời hơn nữa là thưởng thức các hải sản ngon nhất của Cù
Lao Chàm cùng set BBQ ngoài cầu cảng ngắm hoàng hôn thơ mộng hay một set picnic nhẹ nhàng giữa làn biển
trong xanh nơi bãi Xếp. Tất cả đều được tổ chức trong tour Cù Lao Chàm 2 ngày 1 đêm cùng Sunbay Homestay

Tour 2 ngày 1 đêm bao gồm những gì?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tàu cao tốc 2 chiều bao gồm vé và phí tham quan đảo.
Phòng ngủ 1 đêm cho cặp đôi hoặc gia đình tại Sunbay Homestay.
Ăn sáng ẩm thực địa phương cùng cà phê sáng.
Set cơm trưa hải sản và đặc sản Cù Lao Chàm.
Set BBQ hải sản nướng tại Cầu Cảng Sunbay Homestay.
Tour tham quan quanh đảo bằng tàu gỗ cùng ngư dân và lặn ngắm san hô tại bãi xếp.
Xe máy đi chơi quanh đảo với đầy đủ xăng xe cùng người dân địa phương.
Set picnic gồm trái cây và ăn vặt cùng nước, cắm trại ngắm cảnh đẹp Cù Lao Chàm.
Trà Cù Lao Chàm miễn phí suốt hành trình.
Quà tặng từ Cù Lao Chàm.

Mô tả lịch trình tour Cù Lao Chàm 2 ngày 1 đêm

Thời gian

HOẠT ĐỘNG

7h45

Tập trung tại bến Cửa Đại, nhận vé tàu 2 chiều và chuẩn bị lên cano
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Note

8h00

8h25

12h00

13h00

14h30

Lên ca nô rời bến Cù Lao Chàm, lướt vi vu trên con sóng để tiến ra Hòn Đảo
Ngọc ngoài khơi Hội An.
Tàu cập cảng Cù Lao Chàm, các bạn sẽ được đưa về Sunbay Homestay để
cất giữ đồ và thưởng thức nước trà Cù Lao Chàm nghỉ ngơi và bắt đầu
chuyến tham quan giếng cổ chăm, bảo tàng biển, Chùa Hải Tạng, Âu Thuyền
tự do hoặc cùng hướng dẫn viên địa phương.
Các bạn sẽ tập trung trở lại Sunbay Homestay, nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn trưa
với set cơm hải sản đã được chuẩn bị sẵn.
Set ăn trưa: Ghẹ hấp, Điệp Nướng Mỡ Hành, Tôm rim mặn, Cá Chiên Sốt Cà,
Canh Chua cá, Mực Chiên mắm, Rau Rừng Luộc, Cơm trắm, trứng chiên,
tráng miệng
Nhận phòng và nghỉ ngơi lấy sức cho tour khám phá đường xuyên đảo Cù
Lao Chàm bằng xe máy
Đoàn bắt đầu chuyến hành trình khám phá đảo bằng đường bộ, checkin
những điểm đến không thể bỏ qua như con đường xuống bãi Xếp, Eo Gió,
cây đa di sản, bãi đáp trực thăng ngắm nhìn toàn cảnh bãi Ông, bãi Bắc,
picnic tắm biển tại bãi xếp hoặc bãi Ông.
SET picnic được homestay chuẩn bị sẵn với hoa quả, snack, nước đi kèm
cùng với giỏ picnic, thảm trải
*Nếu quý du khách có dự định đi câu mực ban đêm, thì báo trước cho
Homestay để chuẩn bị.
Chi phí tour Câu mực: 1.200.000/ thuyền (từ 6 – 10 khách)
Thưởng thức Set BBQ Nướng với đặc sản biển Cù Lao Chàm tại bến Cảng
Sunbay Homestay.

19h:00

SET nướng gồm có: Cá biển nướng, Tôm tít nướng muối ớt, xiên thịt nướng,
Điệp nướng ớt tỏi, Ốc Nướng, Mực nướng sốt cay, Rau củ quả các loại ăn
kèm, Khoai lang nướng, Cháo nghêu.

21h00

Đoàn tự do đi chơi, tản bộ tại vịnh Bãi Làng.

SÁNG NGÀY THỨ 2
6h30 – 7h30 Uống café ăn sáng, ghé thăm bến xem các tàu mang hải sản đến
Chương trình lặn ngắm san hô và đi quanh đảo bằng thuyền gỗ cùng ngư
dân.
8h00-10h00

Chương trình này có 2 lựa chọn, hoặc đi thuyền quanh đảo, ngắm đảo từ
khơi xa, hoặc chương trình câu cá kết hợp cùng lặn ngắm san hô.
*Tùy chọn này sẽ cùng thống nhất giữa mọi người trên tour trước khi tàu xuất
phát
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10:30

Check out, kết thúc tour, nghỉ ngơi và đi dạo tự do. Trả phòng vào lúc
11:00am.

13:00

Tạm biệt Cù Lao Chàm, lên tàu cao tốc và trở về đất liền.

Các chương trình phát sinh không bao gồm:

•
•
•

Chương trình lặn biển diving, đi bộ dưới biển.
Hoạt động đốt lửa trại ban đêm: 700.000/ phí lửa trại.
Tàu thuê riêng 2 chiều (36 chỗ) 8.000.000. khấu trừ 300.000/ khách vào giá tour khi thuê
nguyên tàu.

Giá tour chưa bao gồm

•
•
•
•
•
•

Các chi phí phát sinh ăn uống ngoài chương trình
Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế.
Xe đón và phục vụ theo yêu cầu
Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình
Các đồ ăn, thức uống quý khách gọi thêm hoặc nhờ nhà hàng nấu hộ các món ăn mà quý
khách đã mua tại chợ hải sản.
Thuế GTGT (VAT)

Những LƯU Ý khi đi Tour Cù Lao Chàm 2 ngày 1 đêm.

•
•
•
•
•
•
•

Giá tour là giá trọn gói, không phát sinh chi phí khác hay phụ phí.
Không khuyến khích tham gia đối với quý khách có tiền sử bệnh cột sống, tim mạch, phụ nữ
có thai trên 5 tháng.
Nên sử dụng dép thấp, khuyến khích có bọc bảo vệ giày, mang theo các dụng cụ tắm biển
(đồ bơi, khăn tắm)
Nên bôi kem chống nắng và mang theo mũ rộng vành, trang bị các thiết bị chống nước cho
điện thoại, máy ảnh.
Hạn chế mang theo đồ điện tử, các trang sức vật phẩm có giá trị cao.
Không biết bơi vẫn lặn ngắm SAN HÔ được vì có chuyên gia đi kèm
Tuyệt đối không mang túi NILONG ra đảo , cấm đánh bắt thủy hải sản, san hô trái phép.

Giá và chính sách giá:

Giá tour: 1.250.000/ khách (Đón tại cảng Cửa Đại – Cù Lao Chàm)
• Phí đón khách tại Hội An 1 chiều: 50.000/ khách (tối thiểu 4 khách).
• Trẻ em dưới 3 tuổi miễn phí. Trẻ em dưới 10 tuổi 50% tour, ăn ở cùng bố mẹ. Từ 10 tuổi tính
như người lớn.
• Đặt cọc 30% khi xác nhận chương trình tour.
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