
HÀ NỘI – V.RESORT HÒA BÌNH – HÀ NỘI
(2 ngày 1 đêm)

Tọa lạc trong thung lũng hoang sơ tại Vĩnh Tiến – kim Đức – Kim Bôi – Hòa Bình. Nằm giữa 
lòng rừng núi Hòa Bình với nhiều loại hoa và cây trái xanh mát quanh năm cùng nguồn nước 
khoáng nóng quý giá sẽ mang đến cho bạn một không gian yên tĩnh và thanh bình, những giờ 
phút thư giãn tuyệt vời sau bao ngày làm việc mệt mỏi…Hãy hòa mình với thiên nhiên tại V-
Resort cùng Mix Tourist.

NGÀY 01: HÀ NỘI – VRESORT                                                                             (Ăn trưa, tối)
07h30: Xe và HDV của Mix Tourist đón Quý khách tại điểm hẹn 
khởi hành đến khu sinh thái Vresort.
10h30: Đến Vresort, Quý khách nghỉ ngơi, dùng bữa trưa tại nhà 
hàng sang trọng, sau đó nhận phòng nghỉ ngơi.
Quý khách có thể dạo bộ ngắm phong cảnh hữu tình, lạc vào vườn 
trái cây đủ loại và tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí phù 
hợp cho mỗi người: đạp xe tình nhân, câu cá, sân golf mini, sân 
tennis, câu lạc bộ bi-a, bóng bàn, hoặc tắm khoáng, xông hơi.
Chiều: Quý khách tự do sử dụng các dịch vụ tại Resort
18h30: Quý khách tham gia chương trình Gala  do Mix Tourist tổ chức, giao lưu văn nghệ và 
tham gia các team building đặc sắc.

NGÀY 02: VRESORT – HÀ NỘI                                                                          (Ăn sáng, trưa)
Sau khi ăn sáng, Quý khách tự do tham gia các trò chơi giải trí, 
ngâm mình tại bể bơi nước khoáng nóng. Vresort đặc biệt với nguồn 
nước khoáng nóng chảy liên tục và luôn ở nhiệt độ 37 độ C. Mạch 
nước ngầm kì diệu này có thể dùng để uống, chữa các bện như thấp 
khớp, đau dạ dày, đường ruột và huyết áp cao. Các chuyên gia 
khẳng định, mạch nước ở độ sâu 153m đạt tới độ tinh khiết hoàn 
hảo, không bị ảnh hưởng bởi các thành phần khác ngấm trong lòng 
đất cho dù thời tiết mưa liên tục ba tháng. Quý khách tự do mua sắm 
đồ lưu niệm…
11h30: Quý khách trả phòng, ăn trưa và lên xe về Hà Nội.
15h30: Về đến Hà Nội, HDV chia tay quý khách, kết thúc chương trình. !!!

GIÁ TRỌN GÓI: 1.850.000 VNĐ/KHÁCH
(Áp dụng cho đoàn  từ 50 khách trở lên)

   



DỊCH VỤ BAO GỒM
 Xe du lịch vận chuyển theo chương trình.
 Phòng tại Vresort  (2 người/ phòng, nếu lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 người/ phòng )
 Các bữa ăn theo chương trình ( Ăn sáng buffet; Ăn chính 180.000 vnd/ xuất)
 Chi phí tổ chức đêm Ánh Lửa Tình Bạn ( Thuê sân bãi, ánh sáng, chi phí set up… )
 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tận tình theo chương trình.
 Vé thắng cảnh vào khu du lịch(Sử dụng bể bơi khoáng nóng trong nhà, ngoài trời, xông 

hơi, tham quan khu nghỉ, trà và cà phê phục vụ trong phòng, sử  dụng sân chơi thể thao (xà 
đơn, xà kép, bóng bàn).

 Nước suối trên xe 01 chai 0,5l/ngày, khăn lạnh.
 Bảo hiểm du lịch mức chi trả tối đa 10.000.000 Vnđ/vụ

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM
 Đồ uống trong bữa ăn.
 Chi phí phòng đơn. ( Phụ thu phòng đơn 700.000 VND/ khách/ đêm )
 Chi phí cá nhân phát sinh khác trong chương trình
 Thuê sân Tenis ( Ban ngày: 200.000 vnd/ tiếng ; Ban tối: 250.000 vnd/ tiếng )
 Thuế VAT 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ -MS QUẾ 0979668818
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!!

   


