
 

 

Khởi 

hành: 

Hằng 

ngày 

Phƣơng tiện: Ô tô – Ca nô 

Cù lao Chàm  là một cụm đảo cách đất liền khoảng 10 hải lý với hơn 3000 người dân sinh 

sống. Cù Lao Chàm được biết đến như một hòn ngọc giữa biển khơi, đắm mình trong làn 

nước biển xanh biếc, hòa trong những con sóng tung bọt trắng xóa, những hàng dừa đung 

đưa vẫy gọi và gió biển lồng lộng mang mùi đại dương ngây ngất. Được công nhận là khu dự 

trữ sinh quyển thế giới 2007, Cù lao chàm giữ nguyên vẻ hoang sơ và là môi trường sinh 

sống tự nhiên của hàng ngàn loài sinh vật, đặc biệt hững loài sinh vật biển quý hiếm và 

những rặn san hộ cứng cáp xinh đẹp ẩn hiện dưới làn nước .Cùng với phương tiện di chuyển 

hiện đại, địa điểm tham quan phong phú, Gia Linh Luxury travel sẽ mang lại cho du khách 

những trải nghiệm tuyệt vời, thú vị trong suốt chuyến đi với giá cả hợp lí nhất. 

 

CHƢƠNG TRÌNH BAO GỒM: 

Ngày 1 

07h30 – 8h00  Xe và HDV Gia Linh Luxury Travel đón khách tại khahcs sạn đưa khách 

đến Cảng Cửa Đại – Hội An 

08h30: HDV làm thủ tục đưa đoàn lên Cano Cao tốc đi thăm Cù Lao Chàm – khu dự 

trữ sinh quyển Thế giới gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông cách Cảng hơn 

10 hải lý. 

09h00: Hành trình tham quan du Lịch Cù Lao Chàm chính thức bắt đầu: Hướng dẫn 

viên sẽ đưa du khách tham quan các điểm nỗi bật trên đảo như: Bảo tàng 

sinh vật biển, Bảo tồn Cù Lao Chàm,  Giếng nƣớc cổ ngƣời Chăm, tham 

quan chùa Hải Tạng hơn 400 năm tuổi, Âu thuyền – khu vực tránh bão 

của ngư dân. 

11h00: CA NÔ CAO TỐC ĐỜI MỚI đón quí khách sang bãi Bìm hoặc bãi Xếp. Tại 

đây có nhà vệ sinh sạch đẹp quý khách thay đồ chuẩn bị tư trang để lên ca nô 

tham gia lặn biển ngắm San hô và ngắm các sinh vật biển mà duy nhất chỉ có 

tại vùng đảo Cù Lao Chàm. 

11h15: Ca nô đưa quý khách đi lặn ngắm san hô tại Cù Lao Chàm. 



 

 

12h00: Quí khách ăn trưa- cùng thưởng thức các món ăn đặc sản tại nhà hàng Cù 

Lao Chàm: Cùng tận hưởng các loại đặc sản hải sản. và đặc biệt là rau 

rừng chấm mắm nêm một đặc sản của Đảo Cù Lao Chàm. Tận hưởng những 

cảm giác thú vị của mùa hè, được thảo thích đùa vui cùng sóng biển, tắm 

nắng trên đảo.  

Nghỉ ngơi 

15h00 Tắm biển, tham gia các trò chơi bãi biển vui nhộn, các dịch vụ vui chơi giải 

trí trên biển và các trò chơi dân gian có thưởng. 

18h00 Ăn tối tại Nhà hàng, nghỉ ngơi. 

20h00 Tham gia chương trình sinh hoạt đốt lửa trại Cù Lao Chàm với nhiều tiết 

mục vui nhộn đặc sắc. 

Ăn khuya du mục và giao lưu văn nghệ 

22h00 Ngủ đêm trên bãi biển bằng bộ lều ngủ du lịch. Hoặc ngủ homestay của 

người dân địa phương 

Ngày 2 

06h00 Báo thức thể dục, dùng điểm tâm, tắm biển, tắm nắng, dạo biển. 

09h00 Lên tàu tham quan từ xa : Thắng cảnh làng nghề ven biển 

10h30 Quý khách tập trung lên tàu về lại đất liền. Xe ô tô sẽ đưa qúi khách về Đà 

Nẵng (Nếu du khách có nhu cầu tham quan Hội An, xe du lịch Miền 

Trung chúng tôi sẽ đưa quí khách vào Hội An).  

Kết thúc chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách. 

 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM : 

 Cano cao tốc đón khách theo chương trình. 

 Xe đời mới máy lạnh đưa đón khách. 

 HDV nhiệt tình suốt hành trình. 

 Tất cả các loại vé tham quan Cù Lao Chàm. 

 Vé tắm biển ngắm san hô. 

 2 Bữa ăn Chính. 

 1 bữa phụ ( bữa khuya) 

 Nước suối trên cano: 2 chai /1 người. 

 Dụng cụ lặn: Áo phao, Kính bơi, Ống thở 

 Lều du lịch: 3 khách/ 1 lều 

 Bảo hiểm trọn tour: 10.000.000đ /1 người 

 



 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

 Ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt là, các chi phí cá nhân khác 

 Thuế VAT 

 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

 Từ 1-4 tuổi :100,000 vnđ/ khách ( ăn theo bố mẹ) 

 Từ 5 – 9 tuổi: 50% giá tour 

 Từ 10 tuổi trở lên : Tính như người lớn 

 

GHI CHÚ: 

 Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các thông tin cá nhân, điện thoại liên lạc 

 Giá trên không áp dụng vào dịp lễ tết 

 Chương trình dành riêng cho đoàn 40 khách trở lên 
 

 


