
    

      
        

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM - DU THUYỀN CAPELLA 

VỊNH HẠ LONG – LAN HẠ 

 

Hành trình 2 ngày 1 đêm của du thuyền Capella đưa quý khách đi qua khu vực có cảnh quan kỳ 

thú nhất của vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Với không gian nghỉ dưỡng sang trọng, dịch vụ đẳng 

cấp cùng các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí phong phú, du thuyền Capella sẽ mang đến 

cho quý khách một kỳ nghỉ khó quên trên vùng di sản thiên nhiên thế giới. 

● Khám phá vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới của vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ 

● Tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp quốc tế  

● Lựa chọn tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm phù hợp với mọi lứa tuổi  

● Trải nghiệm không gian giải trí đa dạng, độc đáo của du thuyền Capella 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 

NGÀY I:  TUẦN CHÂU - VỊNH HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ 

 

11:45  Chào đón quý khách tại nhà chờ của du thuyền Capella trong Cảng Tuần Châu, thực 

hiện các thủ tục check-in hành lý tại nhà chờ. 

12:15 Quý khách di chuyển ra du thuyền Capella bằng tàu truyền tải.  

12:45 Thuyền trưởng & Quản lý du thuyền chào đón quý khách và hướng dẫn các thông 

tin về hành trình, lưu ý trong chuyến đi và nhận phòng. 

13:00 Quý khách thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng Harmony of the Sea. Với thiết kế tinh 

tế và không gian rộng rãi, quý khách vừa có thể dùng bữa trưa, vừa tận hưởng cảnh 

đẹp thiên nhiên từ những giây phút đầu tiên trên hành trình khám phá Vịnh Lan 

Hạ. 

15:15 Trải nghiệm các hoạt động giải trí vui nhộn: cầu trượt nước, bể bơi Oasis Pool, bể 

bơi nổi trên vịnh, tắm biển, chèo thuyền kayak khám phá khu vực Ao Ếch…  



    

      
        

 

17:30 Khoảnh khắc hoàng hôn trên Vịnh Lan Hạ, quý khách lựa chọn cho riêng mình một 

chỗ ngồi với đồ uống yêu thích tại Spirit of the Sea Lounge hay tầng thượng Ocean 

Sky Sundeck. 

18:00  Tham gia lớp học nấu ăn được hướng dẫn bởi đầu bếp chuyên nghiệp của du thuyền. 

19:00 Bữa tối với các món ăn có hương vị đặc trưng và trang trí bắt mắt do các đầu bếp 

khéo tay của Du thuyền Capella thực hiện. Tận hưởng trọn vẹn không gian tinh tế 

của nhà hàng và buổi tối yên tĩnh giữa Vịnh Lan Hạ.  

20:30 Quý khách tự do nghỉ ngơi và trải nghiệm tại Cigar & Poker Club, phòng Karaoke, 

khu vực chiếu phim tại Lounge, tham gia câu mực đêm…  

21:30  Nghỉ đêm trên du thuyền, tận hưởng không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên hùng vĩ. 

 

NGÀY II: HANG SÁNG, HANG TỐI - VỊNH LAN HẠ - TUẦN CHÂU 

 

06:00 Đón chào ngày mới với lớp hướng dẫn tập Taichi (Thái Cực Quyền) tại tầng thượng 

Ocean Sky Sundeck. Quý khách cũng có thể đón bình minh ngay chính tại không 

gian trong phòng nghỉ của mình. 

06:15  Thưởng thức bữa sáng nhẹ với trà, café và bánh ngọt được phục vụ tại nhà hàng. 

Chuẩn bị năng lượng cho các hoạt động trải nghiệm thú vị tiếp theo. 

07:15 Quý khách di chuyển đến khu vực Hang Sáng, Hang Tối, một khu vực có cảnh quan 

thiên nhiên tuyệt đẹp và yên bình trên vịnh. Bạn sẽ trải nghiệm ngồi đò nan đi dưới 

vòm hang,  khám phá một không gian xanh được bao quanh bởi các đảo đá và cây 

xanh bao phủ. 

08:45 Trở lại du thuyền, dành thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh.  

09:30 Chuẩn bị thủ tục check-out trả phòng và chi trả các dịch vụ sử dụng (nếu có) tại 

quẫy lễ tân Tầng 1. 

09:30  Bữa ăn nhẹ với thực đơn buffet được phục vụ tại nhà hàng Harmony of the Sea trong 

khi du thuyền hành trình trở về cảng Tuần Châu. 

            11:00 Quý khách rời du thuyền, trở về bến Tuần Châu bằng tàu truyền tải, kết thúc kỳ nghỉ 

 đáng nhớ cùng du thuyền Capella. 

 

 



    

      
        

 

LƯU Ý VỀ LỊCH TRÌNH VÀ DỊCH VỤ TRÊN DU THUYỀN CAPELLA 

 

1. Về lịch trình và hoạt động 

- Lịch trình trên có thể thay đổi vì một số lý do mà không thông báo trước 

- Thời gian trong lịch trình có tính tương đối, thời gian cụ thể sẽ được Hướng dẫn viên 

thông báo tại thời điểm khởi hành 

- Tất cả các hoạt động đã bao gồm trong gói dịch vụ, quý khách có thể lựa chọn nghỉ 

ngơi và thư giãn trên tàu, mà không cần tham gia đầy đủ các hoạt động 

2. Về đồ ăn trên du thuyền  

- Chương trình đã bao gồm toàn bộ các bữa ăn trên tàu 

- Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về chế độ ăn uống vui lòng báo lại ngay khi đặt 

dịch vụ, hoặc báo trước ngày khởi hành tối thiểu 24h để đảm bảo dịch vụ. 

3. Giấy tờ và vật dụng mang theo 

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (yêu cầu khi làm thủ tục 

nhận phòng) 

- Nên có: kem chống nắng, kính mát, mũ, đồ bơi, máy ảnh 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM VÀ KHÔNG BAO GỒM 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM 

 

- 01 đêm trải nghiệm du thuyền sang trọng Capella lịch trình 2 ngày 1 đêm  Lan Hạ - 

Hạ Long tại phòng ngủ hạng sang, có ban công riêng và bồn tắm hướng vịnh. 

- 04 bữa ăn tiêu chuẩn trong lịch trình của du thuyền tại nhà hàng cao cấp 

- Tiệc ngọt đón hoàng hôn 

- Nước uống chào mừng và khăn lạnh 

- Sử dụng miễn phí bể bơi bốn mùa Oasis, bể sục Jacuzzi, bể bơi nổi trên biển, cầu trượt 

nước 

- Sử dụng miễn phí (có đăng kí trước): phòng Poker, sân Golf mini 

- Trải nghiệm chèo thuyền kayak trên vịnh Lan Hạ, đi thuyền nan thăm Hang Sáng-Tối, 

câu mực đêm sau bữa tối. 



    

      
        

 

- Lớp tập Tai Chi buổi sáng trên boong tàu  

- Miễn phí set-up phòng trăng mật, kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt và tiếng Anh trên tàu. 

- Vé thăm quan các điểm trong chương trình 

- Phí dịch vụ và bảo hiểm theo vé thắng cảnh 

 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM 

 

- Chi phí xe vận chuyển Hà Nội – Tuần Châu – Hà Nội 

- Trải nghiệm chèo ván chèo đứng Stand-up paddle board  

- Dịch vụ giặt là, spa đồ uống 

- Sử dụng phòng karaoke 

- Tiền TIP và các chi phí cá nhân khác 

- Thuế VAT 

 


