TOUR CÔN ĐẢO 3N (BAY HÀ NỘI - SÀI GÒN - CÔN ĐẢO)
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Khởi hành
Ngày khởi hành
Phụ trách tư vấn

3 ngày 2 đêm

Hàng ngày
9, 26/12
- Giá vé máy bay trẻ em theo qui định của ngành hàng không:
* Trẻ dưới 2 tuổi: 10% giá vé máy bay
* Trẻ từ 2 – 11 tuổi: 90% giá vé máy bay
* Trẻ từ 12 tuổi trở lên: 100% giá vé máy bay
Nói tới Côn Đảo chúng ta không chỉ biết tới địa danh của những người Việt nam yêu nước bất khuất, kiên cường của những thế kỷ
trước chống lại thực dân Pháp và chế độ Sài Gòn cũ. Giờ đây hình ảnh của một vùng đảo này là một thiên đường cho du khách nghỉ
dưỡng, khám phá biển, khám phá rừng. Sự bao la của biển cả đã làm cho mọi du khách tới đây đều ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tuyệt vời
này.

Ngày 1: HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH - CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI (ĂN TRƯA, TỐI)
Xe và Hướng dẫn viên của Công ty Vietrantour đón quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay đi
TPHCM, nối chuyến bay đi Côn Đảo
Ăn trưa tại nhà hàng

Khám phá địa ngục trần gian Côn Sơn:
Dinh chúa Đảo: Trước đây là nơi ở và làm việc của các đời chúa đảo, tìm hiểu lịch sử hình thành Côn Đảo thông qua các hiện
vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu được lưu lại từ thời Pháp đến nay.
Trại tù Phú Sơn, Phú Hải: Nơi ghi dấu bước chân lưu đày của hàng trăm nghìn người tù chiến sĩ cộng sản với các truyền
thuyết về Hầm Xay Lúa, phòng tra tấn mang tên Phòng Tối, ...
Chuồng cọp kiểu Pháp: Khám phá hệ thống "chuồng cọp" được xây dựng kiên cố ẩn giữa các mê cung cổng trong, cổng ngoài
nhằm làm mất phương hướng tù nhân chính trị và đánh lạc hướng quan sát. Các hình thức tra tấn dã man nhất đã diễn ra tại
đây.
Chuồng cọp kiểu Mỹ: Với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm 1971 nhằm tra tấn và suy nhược
hóa tinh thần cách mạng của tù nhân chính trị Cộng Sản Việt Nam.
Khu biệt lập Chuồng Bò: Vốn từng là nơi chăn nuôi bò, nuôi heo với 9 phòng biệt giam, 24 hộc chứa heo, 2 chuồng nhốt bò và
1 hầm chứa phân bò. Năm 1930, Pháp biến chuồng bò thành một trại giam các tù nhân nữ. Năm 1963, để mở rộng nhà tù, Mỹ
sửa 24 hộc nuôi heo thành 24 phòng giam. Tù chính trị chống chào cờ, bị còng xiềng cầm cố lâu ngày, bị bại liệt cơ thể bị đưa về
về đây để tiếp tục đày ải.
Nghĩa trang Hàng Dương: Nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày,
kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Đây cũng là nơi chôn cất chị Võ Thị Sáu, phần mộ gắn liền với những câu chuyện có thật về
sự linh thiêng.
Miếu bà Phi Yến: Còn có tên là An Sơn Miếu, nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh. Ở Côn Đảo, người dân địa
phương tôn sùng hai người phụ nữ như những bậc thánh nữ linh thiêng, đó là Bà Phi Yến và liệt sĩ anh hùng dân tộc chị Võ Thị
Sáu.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng.
Sau bữa tối đoàn có thể tự do đi lễ tại Nghĩa trang Hàng Dương: Nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt
Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Đây cũng là nơi chôn cất chị Võ Thị Sáu, phần mộ gắn liền với
những câu chuyện có thật về sự linh thiêng (chi phí tự túc)

Nghỉ đêm tại Côn Đảo

Ngày 2: CÔN ĐẢO - THĂM QUAN VỊNH (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Phu thu 900.000đ: Khám phá Vịnh Côn Sơn bằng tàu hoặc cano, khám phá thiên nhiên kỳ thú của Hòn Cau & Hòn Bảy Cạnh
7:00: Check in Hòn Bảy Cạnh, trải nghiệm thả rùa con về biển (nếu có trứng rùa nở), tự do khám phá sinh thái rừng ngập mặn, bơi lặn
ngắm san hô, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hòn Bảy Cạnh
9:00: Check in bãi lớn Hòn Cau, tham quan di tích lịch sử biệt giam nhà hoạt động chính tri cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và khám phá
sinh thai thiên nhiên tuyệt đẹp của hòn đảo này. Quý khách tự do khám phá thế giới đại dương kỳ thú của Hòn Cau
10:30: Check in Bãi Cô Vân, Hòn Cau, viếng Miếu Côn Vân linh thiêng & thư giãn cùng biển xanh cát trắng của bãi biển tuyệt đẹp ít nơi
nào có thể sánh được
12:00: về bến tàu du lịch Côn Đảo
Ăn trưa tại nhà hàng

Tự do nghỉ ngơi tắm biển

Ngày 3: CÔN ĐẢO - TP. HCM - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)

Tắm biển bãi Đầm Trầu, khám phá vẻ đẹp khoang sơ của bãi Suối Nóng
Bãi Đầm Trầu: Côn Đảo có nhiều bãi biển đẹp nhưng không thể không nhắc đến Đầm Trầu, một bãi biển gắn liền với sự tích
chàng Cau và nàng Trầu. Đến với Đầm Trầu, du khách có thể thỏa thích tắm biển và tận hưởng làn nước trong mát của bãi biển
được nhiều người nhắc đến này.
Ăn trưa tại nhà hàng
Tự do mua sắm cho đến giờ HDV đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay cất cánh về TPHCM, nối chuyến bay về lại Hà Nội.
Đoàn về đến sân bay Nội Bài, HDV đón đoàn về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
- Vé máy bay Hà Nội - Sài Gòn – Côn Đảo khứ hồi của Vietnamairlines
- Xe vận chuyển máy lạnh suốt chương trình tại Côn Đảo
- Phòng nghỉ theo tiêu chuẩn tour (2 đêm), 2 – 3 khách/phòng
- Các bữa ăn theochương trình (2 buổi sáng và 5 bữa ăn chính. Với tiêu chuẩn khách sạn mini thì ăn sáng với 1 phần ăn và 1 phần
nước uống)
- Hướng dẫn viên địa phương tiếng Việt, nước tinh khiết Lavie (2 chai/người/ngày), khăn lạnh (2 cái/người/ngày)
- Phí tham quan các nơi theo chương trình.
- Mũ du lịch tai
- Bảo hiểm du lịch: mức tối đa 60.000.000 đồng/1 trường hợp.

Chưa bao gồm
Giá ở phòng đơn (1.500.000 đồng/khách resort 3*), phí nâng hạng phòng nếu có nhu cầu. Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi,
ăn uống ngoài chương trình …
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn
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