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HẢI PHÒNG – EUREKA LINH TRƯỜNG – HẢI PHÒNG
( 3 Ngày 2 Đêm)
Trốn khỏi không khí ngột ngạt, khói bụi và sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống. Trốn khỏi những lo toan
thường nhật khiến ngày ngày bạn phải bận tâm để đến với EUREKA LINH TRƯỜNG RESORT, nơi thiên
nhiên cỏ cây và biển xanh thanh bình, hoang sơ mà gần gũi, nơi sẽ làm tầm hồn bạn thư thái hơn, nơi bạn
và gia đình có những phút giây xum họp rất vui vẻ bên nhau không chỉ là mùa hè…Hãy cùng công ty du
lịch Vân Hải Xanh chúng tôi khám phá thiên nhiên và con người Linh Trường – Thanh Hóa nhé.

Ngày 01 : Hải Phòng – Suối Cá Thần – Eureka Linh Trường

( Ăn : Trưa, tối)

Sáng: Đoàn khởi hành đi Eureka Linh Trường – Thanh Hóa. (Chi phí xe tự túc)
Trên đường đi Đoàn đến thăm suối Cá Cẩm Lương – Cẩm Thủy , nơi có con suối trong vắt Bo –um và có
đàn cá lớn nhất Việt Nam sinh sôi nảy nở như một bức tranh thủy mặc tuyệt vời sống động(dân địa phương
còn gọi là suối cá Thần)
Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Đoàn lên đường dọc theo quốc lộ 1A tới cầu Tào Xuyên rẽ trái 15 km tới Eureka – Linh Trường.
Đến tới khu nghỉ dưỡng Eureka – Linh Trường , HDV đưa đoàn vào làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi.
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại Resort.

Ngày 02 : Eureka Linh Trường

(Ăn: Sáng, trưa, tối)

Sáng : Quý khách ăn sáng buffet tại resort. Sau đó tự do thăm quan bằng xe đạp quanh khu resort ,Quý
khách có cơ hội được ngắm phong cảnh làng quê, nói chuyện với ngư dân, tìm hiểu đời sống của họ. Hay
thăm quan Cảng Cá Lạch Trường(03km cách khu resort).
Thăm khu nuôi ngao, đồng muối, qua các cánh đồng xanh ngắt màu lúa xuân thì…Hay tìm hiểu nghề dệt
lưới, đóng tàu đánh cá….Quý khách về lại khu resort.
Trưa : Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều : Đoàn tự do vui chơi tắm biển, hoặc chơi các môn thể thao bãi biển…
Tối : Đoàn ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại resort.

Ngày 03 : Eureka Linh Trường – Hải Phòng

( Ăn : Sáng, trưa )

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng buffet tại Resort, tự do dạo chơi, đi chợ mua hải sản về làm quà cho gia đình và
người thân.
11h00: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng Resort.
Chiều : Đoàn khởi hành về Hải Phòng.
Về tới điểm hẹn, HDV Vân Hải Xanh chia tay Đoàn và hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo.

Giá tour: 2.400.000đ/khách
Áp dụng cho đoàn từ 15 khách người lớn trở lên.
 BAO GỒM:
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03 Villa 3 phòng ngủ View biển tại Eureka Linh Trường
02 bữa ăn sáng buffet tại Resort
05 bữa ăn chính: 150.000đ/suất
Vé thăm quan suối cá thần Cẩm Lương – Cẩm Thủy.
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
Bảo hiểm du lịch: Mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/người/vụ.
Phí tổ chức
 KHÔNG BAO GỒM :
 Thuế GTGT (10%).
 Xe oto theo suốt hành trình
 Chi phí cá nhân như: điện thoại, đồ uống, giặt là….
 Phòng đơn.








 Giá vé trẻ em :
 Trẻ em dưới 5 tuổi : miễn phí (ăn ngủ chung với bố mẹ - gia đình tự chăm sóc, tự mua vé thăm quan nếu
phát sinh)
 Trẻ từ 5 tuổi đến 9 tuổi : tính 50% suất( suất ăn riêng = ½ suất người lớn, ghế ngồi trên xe và ngủ
chung với bố mẹ)
 Từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn.

 LƯU Ý QUAN TRỌNG KHÁC:
 Hành trình hoặc dịch vụ có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm thăm
quan và dùng dịch vụ tương đương hoặc cao hơn.
 Các dịch vụ được đặt và thanh toán trước nên nếu các thành viên tách đoàn hoặc không sử dụng dịch vụ
sẽ không được hoàn lại.
 Mọi sự thay đổi phải được thống nhất với trưởng đoàn, chúng tôi không đáp ứng các thay đổi của cá
nhân. Nếu các thay đổi làm ảnh hưởng tới lịch trình, dịch vụ (bỏ điểm tham quan, bỏ dịch vụ…) quý
khách phải chấp nhận các phát sinh đó.Các thay đổi phải dựa trên tính khả thi và tình hình thực tế.
 Trong hành trình, Quý Khách không được tự động nhận thêm người nhà hoặc người quen lên xe mà
không có sự thỏa thuận dịch vụ với chúng tôi trước đó – chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ
cho các trường hợp trên
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