
 

DU THUYỀN MON CHÉRI 

CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM 

Điểm đến: 

Vịnh Lan Hạ 

Vịnh Hạ Long 

Tuần Châu 

Làng Việt Hải 

 Hang Sáng Tối 

Hang Trung Trang 

 

Hoạt động: 

 Kayaking trên vịnh 

 Hoạt động bơi 

Mini Pool và Jacuzzi ngoài trời 

 Thưởng thức âm nhạc 

 Câu mực 

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT: 

NGÀY 1: TUẦN CHÂU – VỊNH HẠ LONG - VỊNH LAN HẠ  

8h20:00 – 09:00: Dịch vụ xe của du thuyền đón quý khách tại khách sạn trong khu vực phố cổ 

Hà Nội hoặc tại 34 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi, hoặc nhà hát lớn Hà Nội (Nếu quý 

khách đặt xe đưa đón từ Hà Nội – Có thu thêm phụ phí nếu đặt). 

12:00: Đội ngũ thủy thủ của du thuyền chào đón quý khách tại lô số 34, Cảng Quốc Tế Tuần 

Châu, Quảng Ninh  

Số điện thoại lễ tân đón khách: 0987671669 - 0936905115 

12:45:  Quý khách sẽ di chuyển tới du thuyền Mon Chéri bằng tàu truyền tải, quý khách được 

mời đồ uống chào đón và dùng khăn. Quản lý du thuyền sẽ phổ biến chung về các quy định an 

toàn trước khi quý khách nhận phòng. Tàu Mon Chéri khởi hành, quý khách sẽ dùng bữa trưa tại 

khu vực nhà hàng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nổi tiếng hữu tình trong khi du thuyền di chuyển trên 

vịnh Lan Hạ - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới do Hiệp Hội CLB các Vịnh đẹp nhất Thế 

giới bình chọn. 

15:00: Tàu ghé thăm khu vực Hang Sáng Tối nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ cùng 

phong cảnh nên thơ, cuốn hút của Vịnh Lan Hạ. Đây cũng là thời gian tuyệt vời tham gia những 

hoạt động ngoài trời gần gũi với thiên nhiên như chèo thuyền kayak hoặc đi đò tay khám phá bảo 

tàng thiên nhiên Lan Hạ hay đắm mình vào làn nước xanh lục huyền ảo của vịnh. 

16:30: Quay trở lại du thuyền, quý khách sẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn trên vịnh 

Lan Hạ - nơi được mệnh danh là “thiên đường bị lãng quên”.  



 
17:30 – 18:30: Quý khách sẽ tham gia chương trình lớp học nấu ăn và “happy hour” mua 1 tặng 

1 đồ uống.  

19:30: Thưởng thức bữa tối lãng mạn tại nhà hàng trên du thuyền. 

21:00-22:00: Quý khách tận hưởng cuộc sống về đêm của vịnh Hạ Long từ trên boong tàu. Đắm 

chìm trong âm nhạc, thưởng thức đồ uống từ quầy bar. Để tham gia trải nghiệm hoạt động câu 

mực đêm, quý khách vui lòng liên hệ quản lý để được hỗ trợ cung cấp những vật dụng cần thiết. 

Nghỉ đêm trên du thuyền. 

NGÀY 2: VỊNH LAN HẠ - LÀNG VIỆT HẢI – ĐẢO CÁT BÀ  

06:00: Chào đón ngày mới đầy năng lượng với lớp học Tai-chi trên boong tàu và ngắm bình minh. 

06:45 - 07:15:  Bữa sáng được phục vụ tại nhà hàng. 

8:00 - 8:30: Tàu ngày (day boat) sẽ đón quý khách từ du thuyền Mon Chéri đến Làng Việt Hải. 

Trong quá trình di chuyển, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long với những đảo đá vôi 

tự nhiên được hình thành từ hàng triệu năm, cùng những làng chài nguyên sơ.  

10:30 – 11:00: Quý khách bắt đầu hành trình khám phá làng Việt Hải – ngôi làng yên bình với 

khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Ở đây quý khách sẽ có 2 lựa chọn, đi xe điện hoặc đạp xe dọc 

những con đường mòn, qua những cánh đồng lúa. Dừng chân nghỉ ngơi và ghé thăm nhà cổ được 

làm từ rơm, bùn, tre nứa…tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Đặc biệt quý khách có 

thể tận hưởng dịch vụ massage cá từ những chú cá hoàn toàn tự nhiên bên dòng suối chảy róc rách.  

12:15 - 13.30: Quý khách trở về du thuyền ngày. Bữa trưa sẽ được phục vụ với những món ăn 

mang đậm nét riêng tại nhà hàng. 

13h30: Tàu đưa Quý khách ra khu vực biển hoang sơ, tại đây quý khách có thể tự do tắm biển 

hoặc chèo kayak.   

16:30: Quay trở lại du thuyển Mon Chéri. Quý khách sẽ được ngắm hoàng hôn buông xuống trên 

vịnh Hạ Long, chìm đắm trong âm nhạc, nhâm nhi ly cocktail. 

19:30: Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng trên Du thuyền Mon Chéri. 



 
21:00 – 22:00: Quý khách tận hưởng cuộc sống về đêm của vịnh Hạ Long từ trên boong tàu. Đắm 

chìm trong âm nhạc, thưởng thức đồ uống từ quầy bar và thư giãn trên tàu. Hoặc quý khách có thể 

chọn câu mực, xem phim, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi trong phòng và ngắm vịnh Hạ Long từ ban 

công. 

Nghỉ đêm trên du thuyền Mon Chéri. 

Bữa ăn bao gồm:  Sáng, Trưa, Tối  

(Chương trình có thể thay đổi phụ thuộc vào điều kiện thời tiết) 

NGÀY 3: ĐẢO CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ - TUẦN CHÂU  

06:00: Chào đón ngày mới đầy năng lượng với lớp học Tai-chi trên boong tàu và ngắm bình minh. 

06:45 - 07:15: Bữa sáng sẵn sàng phục vụ quý khách tại nhà hàng cùng trà, cafe, bánh ngọt và 

món phở, bún cá truyền thống (thời gian bữa ăn có thể thay đổi theo lịch trình). 

07:30 - 09:00: Quý khách tham gia chuyến tham quan hang Trung Trang tại khu dự trữ sinh quyển 

thế giới Cát Bà. Ngoài vẻ đẹp của những khối nhũ đá tự nhiên, động Trung Trang còn có riêng 

một hệ thống sinh thái trong bóng tối huyền bí chờ đợi quý khách đến khám phá.  

09:30: Quý khách trả phòng, thưởng thức bữa trưa nhẹ tại nhà hàng. Quý khách vui lòng thanh  

toán các chi phí phát sinh tại quầy lễ tân (nếu có) trong lúc du thuyển di chuyển về cảng. 

10:30 - 11:00: Qúy khách rời du thuyền quay về bến Tuần Châu. 

11.30 – 11.45: Quý khách có mặt tại bến cảng Quốc tế Tuần Châu. 

Lưu ý:  

Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với thời tiết và các điều kiện vận hành khác mà 

không cần báo trước. 

CÁC VẬT DỤNG TRÊN TÀU ĐÃ CÓ SẴN: 

- Dép xỏ ngón 

- Khăn tắm, khăn mặt 

- Áo choàng tắm 

- Két sắt an toàn 



 
- Dầu gội, sữa tắm, bàn chải, kem đánh 

răng, bánh xà phòng. 

- Nước lọc (tiêu chuẩn mỗi người 1 

chai) 

- Trà, café  

- Máy sấy tóc 

- Điều hòa 

- Tivi 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

• Hai đêm trên du thuyền Mon Chéri 

• Đồ uống chào mừng, khăn ướt 

• Vé tham quan các điểm trong chương 

trình.  

• Hướng dẫn viên trên tàu  

• Phòng theo tiêu chuẩn trên du thuyền.  

• Các bữa ăn trong chương trình: 03 

bữa trưa (Bữa trưa nhẹ ngày 3), 02 

bữa tối, 02 bữa sáng 

• Thuyền nan 

• Thuyền Kayak, bơi và giải trí 

• Thăm hang Trung Trang 

• Xe đạp hoặc xe điện thăm quan làng 

Việt Hải 

• Câu mực đêm 

• Phí dịch vụ, bảo hiểm du lịch.  

DỊCH VỤ CHƯA BAO GỐM: 

• Xe đưa đón Hà Nội – Tuần Châu – Hà Nội. 

• Dịch vụ mát xa  

• Đồ uống  

• Các chi phí cá nhân.  

• Phụ phí mang đồ uống lên tàu 

• Các dịch vụ khác không có trong phần “Bao gồm”  

 

 

HÌNH ẢNH DU THUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


