Address : Tổ 2 Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang
Hotline: 0935.972.968
Email : booking@nttravel.info
Website: www.nttravel.info

Tour Du Lịch 2 Đảo Nha Trang Ngắm San Hô
LỊCH TRÌNH TOUR
7h30 – 7h45 am: NT TRAVEL đón tại khách sạn xuống cảng du lịch Nha Trang.
08h00: Tàu gỗ “NT TRAVEL” khởi hành đưa du khách tham quan Vịnh Nha Trang – “Nằm
trong câu lạc bộ có vịnh biển đẹp nhất thế giới”.
9h00: Quý khách tham quan khu bảo tồn san hô Hòn Mun – điểm bơi thứ nhất.
Tại đây Quý khách được hướng dẫn viên hướng dẫn cách bơi ngắm san hô, cách dùng
áo phao, kính bơi chuyên dụng để ngắm san hô được rõ hơn, ống thở và quý khách nào không
biết bơi sẽ được hướng dẫn viên của NT TRAVEL theo kèm. Sau đó Quý khách tự do tắm
biển, thoả thích lặn khám phá những rạng san hô, cá và sinh vật biển đủ màu sắc dưới làn
nước trong xanh.
Ngoài ra trong quá trình đi Tour du lịch 2 đảo Nha Trang bơi ngắm san hô nếu quý
khách muốn trải nghiệm cảm giác lặn ngắm san hô bằng bình khí có thợ lặn đi kèm thì NT
TRAVEL sẽ phụ thu thêm 300.000đ/khách/lần lặn.
11h00: Tham quan Hòn Một – điểm bơi thứ hai.
Du khách một lần nữa hòa mình cùng với thế giới của cá và san hô đầy màu sắc tại đảo
Hòn Một.
12h00: Quý khách sẽ dùng cơm trưa trên tàu với những món ăn như: tôm ram, Gà kho xả ớt,
chả cá chiên sốt cà, mực xào chua ngọt, trứng chiên, chả ram, mì xào lagim, rau muống xào
tỏi, cơm trắng, trái cây tráng miệng…
14h00: NT TRAVEL đưa khách về khách sạn nghỉ ngơi. Kết thúc chương trình Tour du lịch
2 đảo Nha Trang bơi ngắm san hô.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
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