QUỐC ĐẢO MAURITUS – CAPE TOWN
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Phụ trách tư vấn

8 ngày 7 đêm

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ms Nguyễn Quỳnh - 0934 135 755 hoặc 04 730 56789 (ext: 305)
Email: quynh.nguyen@vietrantour.com.vn
Skype: anhquynh-vietrantour
Mũi Hảo Vọng - một địa điểm nổi tiếng giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương
Núi Bàn - kỳ quan nổi tiếng với độ cao trên 1000m
Vịnh Victoria & Afred Waterfrond
ngôi nhà thờ Mái đỏ
Bảo tàng Đường
Vườn thực vật Pamplemousses
Công viên hoang dã Casela
Công viên hải dương Blua Bay

Ngày 1: HÀ NỘI – MAURITIUS
Xe và hướng dẫn viên Vietrantour đón Quý khách tại điểm hẹn di chuyển ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay đến đất nước xinh đẹp
Mauritius – quá cảnh tại một nước thứ ba. Tới nơi, Quý khách trở về trung tâm thành ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Mauritius.

Ngày 2: MAURITIUS – CAPE TOWN
Sáng: Sau điểm tâm sáng tại khách sạn, quý khách tham quan:
Ngôi nhà thờ mái đỏ - Với lối kiến trúc đặc biệt, nơi đây thu hút nhiều du khách tới viếng thăm và chụp hình, Nhà thờ nằm gần làng chài
Cap Malheureux, cực Bắc Mauritius.
Bảo tàng Đường – Tại đây, Quý khách có cơ hội tìm hiểu quá trình sản xuất ra các loại đường - là câu chuyện làm thế nào để đảo
quốc Mauritius có thể phát triển và có một nền văn hoá đa dạng như ngày hôm nay…
Vườn thực vật Pamplemousses - Vườn thực vật Quốc gia này đầu tiên chỉ là “vườn rau” gia đình của vị thống đốc đầu tiên người Pháp
tại Mauritius - ngài Labourdonnais. Vườn có hơn 650 loại thực vật
Chiều: Sau bữa trưa, xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi Cape Town –Thủ đô lập pháp của Nam Phi. Đến nơi, đoàn ăn tối tại
nhà hang và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Capetown.

Ngày 3: KHÁM PHÁ CAPE TOWN
Sáng: Sau bữa sáng, đoàn bắt đầu chuyến tham quan thành phố Cape town xinh đẹp:
Vịnh Hout – Quý khách di chuyển bằng thuyền và ngắm nhìn loài hải cẩu biển Nam Phi sinh sống trong môi trường tự nhiên trên đảo
Duiker.
Mũi Hảo Vọng – Điểm giao nhau giữa khu vực biển Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, một địa điểm nổi tiếng mà các nhà thám hiểm
hàng hải xưa và nay đều muốn chinh phục. Quý khách sẽ được thám hiểm mũi Hải Vong bằng xe leo núi chuyên dụng chạy trên
đường ray.
Khu bảo tồn thiên nhiên của Mũi Hảo Vọng – Xuyên qua khu bảo tồn nơi còn lưu giữ một hệ sinh thái hoang sơ, nguyên vẹn nhất của
hành tinh với hệ động thực vật vô cùng đa dạng và phong phú.
Bãi biểnBoulder – Khu vực có thể ngắm nhìn trọn vẹn thế giới cư ngụ của hàng nghìn chú chim cánh cụt.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Cape Town.

Ngày 4: CAPE TOWN
Sáng: Sau bữa sáng, tiếp tục chương trình tham quan bán đảo Cape Town - Cape Town Peninsula:
Pháo đài Hảo vọng, khu phố cổ Malay, Tòa nhà Quốc hội, Tòa thị chính, chợ Xanh, sân vận động Green Point.
Núi Bàn – Table Mountain – Một kì quan nổi bật nhất ở thành phố Cape Town với chiều cao trên 1000m. Nếu may mắn Quý khách có
thể đứng trên núi phóng tầm mắt ra xa để ngắm trọn vẹn khu trung tâm thành phố sầm uất và đại dương mênh mông.
Chiều: Xe đưa Quý khách đi thăm đồn điền rượu Zevenwacht - Quý khách được tìm hiểu hầm chứa rượu, vườn nho và thưởng thức
hương vị của một số loại rượu nổi tiếng nơi đây.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Cape Town.

Ngày 5: CAPE TOWN – MAURITIUS

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, tiếp tục chương trình tham quan:
Khu trang trại đà điểu phía Tây – Nơi Quý khách được tham quan phòng trưng bày, nhà máy thuộc da, tìm hiểu các giống đà điểu, khu
ấp trứng, vườn xương rồng và trải nghiệm cảm giác cưỡi trên lưng đà điểu.
Trung tâm shopping Canal Walk, Quý khách tự do mua sắm quà lưu niệm cho chuyến đi
Chiều: Quý khách tiếp tục chương trình tham quan
Vịnh Victoria & Afred Waterfront – Khu vực cảng rộng lớn đồng thời là trung tâm ẩm thực, mua sắm, giải trí hàng đầu tại thủ đô Cape
Town.
Sau bữa tối, xe đưa Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay đi Mauritius.
Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 6: DU THUYỀN NGẮM CÁ HEO
Sáng: Hạ cánh tại sân bay, Quý khách di chuyển ra cầu cảng bắt đầu chuyến tham quan và trải nghiệm cả ngày trên tàu ngắm cá heo
cùng với nhiều hoạt động vô cùng lí thú khác như: Bơi lội cùng cá heo, nhảy dù trên biển….Dùng bữa trưa BBQ trên tàu.
Chiều: Quý khách tiếp tục dạo chơi trên lòng biển xanh, nơi đây môi trường biển được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nên tạo cho cảnh
quan trở nên xinh tươi và quyến rũ rất nhiều.

Ngày 7: MAUTIRIUS – HÀ NỘI
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tiếp tục tham quan:
Công viên hoang dã Casela – Điểm đến này được cho là một trong những nơi hấp dẫn nhất của Mauritus, với diện tích rộng hơn 250
ha nơi đây có rừng cây xanh tốt được chia thành nhiều khu để du khách trải nghiệm:
Safari Kingdom – Khu đạp xe, chụp ảnh, vui chơi và tương tác cùng những chú hươu cao cổ.
Vương quốc hoang dã: Vườn chim, show động vật…
Mountain Kingdom – Leo núi, Ziplines, Canyoning…
Trung tâm khám phá – Phim 4D, tham quan thiên nhiên hoang dã Mauritus qua bản đồ 3D.
Chiều: Quý khách tiếp tục hành trình:
Khu đất 23 màu sắc – Được cho là một trong những điểm đặc sắc nhất của hòn đảo này, kiến trúc địa tầng độc đáo do vận động của
lớp vỏ trái đất.
Công viên hải dương Blue Bay (trải nghiệm ngắm đại dương) – Nằm ở phía đông nam của thiên đường Mauritus, bạn sẽ được ngồi
trong chiếc tàu kính lặn xuống đáy đại dương để nhìn ngắm thế giới đại dương. Đây là trải nghiệm thú vị ấn tượng đối với du khách yêu
thích khám phá thiên nhiên.
Dùng bữa tối tại nhà hàng trước khi đáp chuyến bay về Việt Nam.
Nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 8: HÀ NỘI
Sáng: Về tới Nội Bài, xe đón và di chuyển về điểm xuất phát ban đầu. Kết thúc chương trình!

Đã bao gồm
Vé máy bay quố c tế chặng: Hà Nội – Mauritus – Capetown - Mautirius – Hà Nội.
Thuế hàng không, phí phục vụ tại sân bay.
Khách sạn 3 - 4* sao (2 khách/phòng).
Lệ phí visa nhập cảnh Mauritus.
Hướng dẫn viên suốt tuyến đi từ Việt Nam.
Vé vào cửa tham quan các cảnh điểm.
Các bữa ăn theo chương trıǹ h.
Các phương tiện vận chuyển theo tiêu chuẩn suốt hành trình.
Nước suố i 1 chai/người/ngày.
Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG theo gói cơ bản (mức bồi thường tối đa 50.000 USD/1 vụ).

Chưa bao gồm
Chi phí làm hộ chiếu (Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng tính từ ngày về).
Chi phí cá nhân: Điện thoại và chi phí ngoài chương trình, xe và HDV phục vụ ngoài giờ.
Hành lý quá cước theo quy định hàng không.
Tiền tip cho HDV địa phương, tài xế (7 USD/khách/ngày)
Phụ thu phòng đơn (nế u có)
Thuế VAT.

Ghi chú
Phòng ba sẽ được bố trı́ khi cầ n thiế t vı̀ lý do giới tıń h.
Giờ nhận phòng sớm nhất từ 15h00; trả phòng lúc 12h00.
Nếu hàng không điều chỉnh giá xăng dầu trên giá vé máy bay, giá tour sẽ được điều chỉnh.
Trẻ em từ 2 – 11 tuổi: Giá tour tương ứng với 80% người lớn, ngủ chung phòng với bố mẹ, giường phụ.
Thu hộ chiếu gốc ngay khi khách hàng đăng ký tour.

