Thời gian: 3 ngày 2 đêm – Đi về bằng máy bay, khởi hành hằng ngày
Du lịch Côn Đảo du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí của nó, mà
du khách còn cảm nhận được quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của cha ông ta thật hào hùng và
khí phách, ngoài ra Côn Đảo còn là một khu bảo tồn các động vật biển quý hiếm được lưu trong sách
đỏ của thế giới. Du khách có thể trầm mình dưới làn nước mát trong xanh và thưởng thức các loại hải
sản tươi sống thơm ngon…!

NGÀY 1:
Sáng:

TP. HCM – CÔN ĐẢO

( Ăn trưa, chiều)

Hướng dẫn viên 5N Tours đón du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất,
làm thủ tục bay đi Côn Đảo thiên đàng giữa đại dương xanh với
những bãi biển trong xanh trải dài, đến sân bay Cỏ Ống sau 1 giờ
bay xe đón và đưa du khách về khách sạn nhận phòng, tắm biển tự do
trầm mình dưới làn nước mát trong xanh, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.

Chiều:

Đến với du lịch Côn Đảo không thể bỏ qua lịch sử hào hung, xe đưa
viếng nghĩa trang Hàng Dương nơi có mộ của hơn 2000 liệt sĩ và mộ
mộ các liệt sĩ: Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong...,
di tích cầu Ma Thiên Lãnh, miếu Bà Hoàng Phi Yến - vợ vua
Nguyễn Ánh, mẹ của Hoàng tử Cải. Khi bị kẻ xấu lợi dụng, vì quá
uất ức, bà Phi Yến đã tự vẫn khi chỉ mới 25 tuổi. Du khách tự do tắm
biển, ngắm hoàn hôn chiều trên biển và dùng cơm chiều.

Tối:

Du khách dạo biển về đêm tận hưởng không khí mát lạnh của gió biển,
của những con sóng vỗ rì rào hay sinh hoạt tự do thưởng thức đặc sản
như: ốc vú nàng, bún riêu cua, mực nướng, tôm hùm,...

NGÀY 2:
Sáng:

KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Dùng điểm tâm.Tham quan Khu di tích lịch sử Côn Đảo nổi tiếng: phòng trưng bày nơi ở và làm việc của các đời Chúa Đảo, đến với bảo tàng, bạn có cơ hội tìm hiểu lịch sử
hình thành Côn Đảo thông qua các hiện vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu từ thời Pháp
thuộc đến nay, cầu tàu 914, trại tù Phú Hải - Nơi giam giữ các tù binh cộng sản thời
Pháp và Mỹ, chuồng Cọp, chuồng Bò - Tìm hiểu cuộc sống, các cách tra tấn dã man, nơi
sinh hoạt của các tù binh bị giam cầm, đây cũng là nơi giam giữ chị Võ Thị Sáu. Về nhà
hàng dùng cơm trưa. Nghỉ ngơi.

Chiều:

Xe đưa du khách đi tham quan cảng bến Đầm, tắm biển Bãi Nhát - là một trong những
bãi biển đẹp nhất Côn Đảo. Bãi Nhát có mặt cát lấm tấm sỏi đá và những con sóng nhỏ êm

đềm, những hòn sỏi nhỏ nằm xếp lớp với nhau trông rất đẹp và sạch sẽ, nước biển trong xanh với
những ngọn sóng cao xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Bãi Nhát chỉ xuất hiện vài giờ một ngày.
Các thời gian khác bãi biển này chìm ngập trong nước và ít được người biết đến. Ngắm cảnh
hoàng hôn đang lặn từ từ qua đỉnh Tình Yêu (Hòn Bà) - Ngọn núi có hình ảnh một cặp trai
gái đang ôm nhau như một cặp tình nhân. Dùng cơm chiều, nghỉ ngơi.
Tối:

Du khách tự do dạo biển hoặc có thể theo thuyền đi câu mực (chi phí tự túc).

NGÀY 3:
Sáng:

CÔN ĐẢO – TP. HCM

( Ăn sáng)

Dùng điểm tâm, mua sắm quà lưu niệm và đặc sản tại chợ Côn Đảo. Xe đưa khách ra sân
bay Cỏ Ống làm thủ tục bay về TP.HCM. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc tour .
Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR:
KHÁCH SẠN

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH
Phòng 2 - 4 khách

3 SAO

Phụ thu P.01 khách

Vé Máy bay

NN

1.400.000

Từ 3.000.000

150.000

3.298.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Khách Sạn:

SG – CÔN ĐẢO RESORT, CÔN ĐẢO RESORT.

 Ăn uống : 02 bữa sáng set menu + 04 bữa chính.
-

Ăn sáng gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh, nước
ngọt chai, sữa đậu nành chai,….

-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn +
trái cây + cơm trắng + trà đá.

-

Dịch vụ khác: Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

-

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

-

KHÔNG BAO GỒM : Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân…

-

VÉ MÁY BAY : Trẻ em dưới 2 tuổi = 10%, 2 tuổi đến 11 tuổi = 90%, từ 12 tuổi = 100%

-

LƯU Ý : Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ
hẹn với Quý khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là ba, mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour: Bé ngồi xe, ăn và
ngủ ghép với bố mẹ.Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn và ngồi,
cũng như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé
tour. Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Tất cả giấy tờ tuỳ thân phải đem theo bản chính.

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt
thời gian của chuyến du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

