Nét nổi bật của tour du lịch tuần trăng mật Hội An
* Tận hưởng cảm giác tthoải mái, tiện lợi trong không gian lãng mạn và riêng tư tại
khu resort ở Hội An sang trọng năm sao Palm Garden. Sử dụng các tiện ích tuyệt
vời tại resort như bể bơi, sân tennis, phòng tập thể thao và các tiện ích khác.
* Dành thời gian bên nhau trên bãi biển riêng của resort, một trong những bãi biển
đẹp và sạch nhất tại Hội An
* Nghỉ tại phòng Deluxe Ocean View, hoàn toàn tiện nghi và sang trọng được trang
hoàng bởi nến, sôcôla và hoa.
Cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang và ngắm nhìn biển cả từ căn phòng riêng của
mình.
* Tay trong tay khám phá đô thị cổ Hội An, đắm mình trong không gian tĩnh lặng
nhưng cũng rất cuốn hút trong khu phố cổ.
* Tựa kề vai nhau trên thuyền, chia sẻ những phút giây lãng mạn khi cùng nhau
ngắm nhìn hoàng hôn trên sông Thu Bồn.
* Khám phá Mỹ Sơn, thánh địa nổi tiếng của Vuơng Quốc Chăm Pa. Chuyến đi này
sẽ đưa hai bạn trở về thời gian hơn một nghìn năm về trước với những công trình
kiến trúc và tôn giáo nổi tiếng của người Chàm.
* Cảm giác lãng du cùng nhau trên chiếc xe máy vi vu qua những cánh đồng lúa
xanh tốt hay dọc theo những bãi biển chạy dài từ Hội An đến Đà nẵng để khám
miền quê yên bình của Hội An.
* Cùng nhau thưởng thức các bữa ăn lãng mạn đặt riêng cho hai bạn tại những nhà
hàng lãng mạn và tốt nhất của Phố Hội trong tuần trăng mật .
* Đặc biệt là bạn sẽ không phải lo nghĩ bất cứ điều gì về các chi phí phát sinh bởi
TUN Travel đã lo tất cả các dịch vụ cho bạn, thậm chí cả tiền bồi dưỡng cho hướng
dẫn viên và lái xe.
Buổi sáng xe riêng của chúng tôi sẽ đón bạn tại nhà đi sân bay đáp chuyến bay vào
Đà Nẵng. Xe sẽ đợi sẵn tại sân bay Đà Nẵng để đưa bạn về Phố Cổ Hội An, một thị
trấn yên bình nhưng cũng rất cuốn hút với những ngôi nhà cổ và ngõ phố vẫn còn
nguyên vẹn như hàng trăm năm về trước. Một phòng dành riêng cho trăng mật với
nến vàng, hoa hồng, rượu vang và sô cô la đã sẵn sàng đợi bạn ở Palm Gadren
Resort - khu nghỉ mát lý tưởng nhất tại Hội An trên bãi biển Cửa Đại nơi chúng tôi
đã đặt trước, hoặc bạn có thể đặt tại trang Hotels in Hoi An. Bạn sẽ có toàn bộ buổi
chiều tự do nghỉ ngơi tại Palm Garden. Nắng vàng, biển xanh, cát trắng trên bãi biển
riêng của khu nghỉ mát sẽ làm cho bạn luôn có cảm giác thư giãn và lãng mạn bên
nhau. Bể bơi tuyệt đẹp cùng với quầy Bar nằm trong khu nghỉ mát cũng có thể là
một lựa chọn lý tưởng cho bạn.
Buổi sáng hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đưa hai bạn đi tham quan khám phá
phố cổ Hội An với các di tích nổi tiếng như: Hội Quán Phúc Kiến, Chùa Cầu Nhật
Bản, Nhà cổ Tấn Ký. Hai bạn sẽ có thời gian thả bộ trên những con phố cổ để mua
sắm những món quà lưu niệm cho chuyến du lịch trăng mật của mình. Bạn cũng có
thể tận dụng phiếu giảm giá 25% của chúng tôi tại hiệu may Thu Thủy, hiệu may nổi
tiếng nhất Hội An, nơi bạn có thể may và lấy quần áo ngay trong ngày. Bữa trưa
dành riêng cho hai bạn sẽ sẵn sàng tại nhà hàng Cargo Club nằm ngay trong khu
phố cổ nhìn ra song Thu Bồn. Buổi chiều hai bạn sẽ có thời gian tự do nghỉ ngơi bên
nhau tại khu nghỉ mát Palm Garden.
Hai bạn sẽ có một ngày trọn vẹn tự do ở bên nhau để làm những điều mình thích
trong chuyến du lịch trăng mật của mình. Một chiếc xe máy được chuẩn bị sẵn để tại

khu nghỉ mát dành riêng cho hai bạn sử dụng tùy theo ý mình cho đến khi trả phòng
ngày vào ngày hôm sau. Một chuyến đi ngắn qua cầu Cẩm Nam tới vùng quê yên
bình của Hội An nằm bên dòng sông Thu Bồn, dọc theo những cánh đồng lúa xanh
rì và thơm ngát hay chạy xe theo con đường biển từ Hội An đến Đà Nẵng, thăm
quan di tích Ngũ Hành Sơn nổi tiếng cũng sẽ làm chuyến du lịch trăng mật của bạn
thú vị hơn nhiều.
Buổi sáng hai bạn sẽ tự do bên nhau cho đến khi trả phòng khách sạn để ra sân bay
Đà Nẵng đáp chuyến bay về Hà Nội. Xe riêng của chúng tôi sẽ đón bạn từ sân bay
về nhà, kết thúc chuyến du lịch tuần trăng mật của hai bạn. Không gian trầm mặc
của phố cổ Hội An, bãi biển Cửa Đại với nắng vàng, biển xanh và cát trắng, miền
quê thanh bình với dòng sông Thu Bồn thơ mộng, không gian lãng mạn và riêng tư
trong Palm Garden Resort, cùng nhau phiêu du trên chiếc xe máy sẽ mãi là những
kỷ niệm khó phai trong chuyến đi này

