HỘI LỮ HÀNH HÀ NỘI

DOLPHIN TOUR xin hân hạnh giới thiệu chương trình FAMTRIP HÀ TĨNH

HÀ TĨNH – VINPEARL – BIỂN CỬA SÓT – CÔNG VIÊN NƯỚC
WATER PARK
Phương tiện: ô tô
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: 14/07/2020
NGÀY 01

Sáng/
Trưa

HÀ NỘI – HÀ TĨNH – VINPEARL
(Ăn Trưa,Tối)
07h00: Xe đón đoàn tại điểm hẹn Cổng Đại
học Dược 13 – 15 Lê Thánh Tông, xe, hướng
dẫn viên đưa đoàn di chuyển về thành Phố Hà
Tĩnh.
Ăn trưa tại nhà hàng Minh Hồng – tại Vinh.
Sau bữa trưa, đoàn khởi hành đi tham quan Ngã
Ba Đồng Lộc – địa danh Bất Tử. Nhắc đến địa
danh Đồng Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh) là nhắc đến
“túi bom, chảo lửa” trong kháng chiến chống
đế quốc Mỹ, là nhắc đến sự hy sinh, mất mát và lòng quả cảm của những chàng trai, cô
gái tuổi mới mười tám, đôi mươi. Trong đó, tiêu biểu nhất là sự hy sinh oanh liệt của 10
nữ thanh niên xung phong cách đây hơn 50 năm, ngày 24/7/1968.
15h30: đến Hà Tĩnh, đoàn check in – nhận
phòng tại VINPEARL HÀ TĨNH 5*.

Chiều

Tối
NGÀY 02

Sáng/
Trưa

Tối

18h00: ăn tối tại nhà hàng.
Đoàn tự do nghỉ ngơi tham quan khám phá thành phố Hà Tĩnh
WATER PARK VINPEARL – BUFET TRƯA - TẮM BIỂN (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Ăn sáng buffet 5* tại Khách sạn.
Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đến công viên
nước Water Park Vinpearl Discovery Hà
Tĩnh. Tại đây, đoàn được trải nghiệm “bánh xe
khổng lồ”.
12h00: Ăn trưa tại Nhà Hàng.
Sau bữa trưa, đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi.
19h00 Gala Dinner – giao lưu với Sở Văn hoá thông tin du lịch Hà Tĩnh, Hiệp hội du lịch
Hà Tĩnh, Vinpearl Hà Tĩnh và các đối tác tại Hà Tĩnh.
Nghỉ đêm tại khách sạn VINPEARL HÀ TĨNH 5*
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HÀ TĨNH – HÀ NỘI
(Ăn: Sáng, Trưa)
Đoàn ăn sáng tại khách sạn, tự do vui chơi. Đoàn trả phòng, khởi hành đi tham quan:
- Mua sắm đặc sản về làm quà.
- Chùa Hương Tích - hay còn được gọi là chùa Hương, là một trong hai ngôi chùa
Hương nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nhiều người thắc mắc không biết chùa Hương
thuộc tỉnh nào thì ngôi chùa ngự trên lưng chừng đỉnh Ngàn Hống, thuộc dãy Hồng
Lĩnh. Địa chỉ chùa Hương thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nằm
cách mặt nước biển 650m, ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông này từ xưa đã
được ưu ái đặt cho cái tên Hoan Châu đệ nhất danh lam, ghi tên mình vào 21 thắng
Sáng/
cảnh của nước ta ngày trước.
Trưa
- Hồ kẻ Gỗ Nằm giữa trời xanh bao la
của núi rừng Hà Tĩnh, mang trong
mình vẻ đẹp sông nước Hà Tĩnh thơ
mộng.
Ăn trưa tại Nhà hàng. Sau bữa trưa, đoàn
di chuyển về Hà Nội.
18h00: Đoàn về trung tâm Thành Phố Hà
Nội, Kết thúc hành trình. Chia tay và hẹn
gặp lại đoàn theo những hành trình tiếp theo
GIÁ ÁP DỤNG CHO 1 NGƯỜI
(Chương trình hợp tác đặc biệt hoàn tiền FAMTRIP cho 20 khách hợp tác đầu tiên)
Ngày khởi hành
Người lớn
14/07/2020
1.750.000 VND
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BAO GỒM
Xe ôtô máy lạnh hiện đại đưa đón từ trung tâm Tp Hà Nội đi cùng suốt hành trình
Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh 5 sao, Giờ nhận và trả phòng theo điều kiện Vinpearl. Tiêu chuẩn
nghỉ 02 khách người lớn/ 1 phòng. Nếu lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 khách/ 1 phòng. Nếu quý
khách không đồng ý ngủ ghép, yêu cầu đóng phụ thu phòng đơn là ……/ 1 khách/ 4 ngày.
Ăn chính: 01 bữa buffet tại Vinpearl Cửa Sót trị giá 530.000 VND/người, 04 bữa nhà hàng
150.000đ/người/bữa. Thực đơn được đổi món theo ngày và tiêu chuẩn của địa phương.
Ăn sáng 02 bữa buffet tại khách sạn.
Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức đền bù tối đa 20.000.000 đồng/ người.
Nước uống tiêu chuẩn 1 chai/ 1 người/ 1 ngày. Mũ du lịch.
Hướng dẫn viên suốt hành trình…
VÉ VUI CHƠI VINPEARL WATER PARK – tại Cửa Sót.
Bao gồm cáp treo lên chùa Hương Tích.
KHÔNG BAO GỒM
Chi phí ăn uống cá nhân ngoài chương trình.
Chi phí xe điện tại chùa Hương Tích.
Chi phí ngủ phòng đơn nếu có.
Thuế VAT 10%.
Tiền bồi dưỡng cho lái xe và hướng dẫn viên.

