
VJM20 - GÓI 3 NGÀY: PU LUONG RETREAT / HOME / ECO GARDEN

Lịch trình có thể thay đổi trong trường hợp bất khả kháng

Thời gian Thứ 6, ngày 23/10/2020 Thứ 7, ngày 24/10/2020 Chủ nhật, ngày 25/10/2020
*Hộp đồ ăn sáng sẽ được đặt sẵn ở quầy lễ tân để 
bạn nhận trước khi ra xe.

2:00 2:30 - Xe buýt đưa VĐV 55km & 70km tới điểm 
xuất phát

4:00 4:00 - XUẤT PHÁT 55km & 70km (Phố Đoàn)

4:15 - Xe buýt đưa VĐV 42km tới điểm xuất phát

5:00 5:45 - XUẤT PHÁT 42km (Phố Đoàn)

5:45 - Xe buýt đưa VĐV 25km tới điểm xuất phát

7:00 7:15 - XUẤT PHÁT 25km (Bản Cao)

7:45 - Xe buýt đưa VĐV 10km tới điểm xuất phát 7:00 - 9:00
Bữa sáng tại nơi ở của bạn

8:00 8:30 - 11:30 
Nhận gói số chạy tại Turtle Lake 
Brewing Company 
Địa chỉ: 105 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà 
Nội

8:30 - XUẤT PHÁT 10km (Xã Thành Sơn) 8:00 - Xe buýt khởi hành chuyến 
đầu về Hà Nội

*Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời 
gian 20-30 phút để bạn có thể 
dùng bữa trưa.

8:30 - Xe buýt đưa người thân (supporter) tới Bản 
Hang - điểm về đích của tất cả các cự ly

9:00 9:30 - 12:00
Xe buýt khởi hành từ Turtle Lake đi Pù 
Luông
(Xe xuất phát khi đủ người)

*Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời gian 
20-30 phút để bạn có thể dùng bữa 
trưa.

9:00 - Xe buýt khởi hành chuyến 
cuối về Hà Nội

*Xe sẽ dừng nghỉ 1 lần trong thời 
gian 20-30 phút để bạn có thể 
dùng bữa trưa.

11:00 11:00 - 21:00
Bữa ăn nhẹ tại Bản Hang cho VĐV về đích và 
người thân (supporter)

11:00 - 22:00
Xe buýt khởi hành hàng giờ từ Bản Hang về khu 
vực tập trung buổi sáng tại Phố Đoàn. Vui lòng 
báo cho tài xế nơi ở của bạn để xe dừng đúng 
điểm.

11:30 - LỄ TRAO GIẢI cự ly 10km và 25km

12:00 12:00 - Chuyến xe cuối khởi hành tới 
Pù Luông

13:00 *Tùy chọn dịch vụ xe đón từ sân bay 
thẳng tới Pù Luông, xuất phát lúc 13:
00. Phụ phí $15/người. Gói số chạy 
phát trên xe.

13:30 - 15:30 
Xe về tới Hà Nội. Kết thúc 
chương trình.

*Điểm trả khách số 1: Big C 
Thăng Long
**Điểm trả khách số 2: Nhà hát 
Lớn Hà Nội

14:00 14:30 - 18:30
Xe tới Pù Luông, nhận chỗ nghỉ tại nơi 
ở theo gói đăng kí.16:00

16:00 - LỄ TRAO GIẢI cự ly 42km, 55km và 
70km

18:00 18:00 - 23:30
Bữa tối tại nhà hàng VJM ở Bản Hang

19:00 19:00
Bữa tối tại nơi ở của bạn

*Xe buýt khởi hành đúng giờ và không chờ đợi người tới muộn.

**Vui lòng đeo vòng tay package trong suốt quá trình sự kiện.


