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Tour con đường di sản

HỌC NẤU ĂN VÀ THAM QUAN LÀNG RAU TRÀ QUẾ
Mã tour: VN-NA-LRTQ
Tuyến tour: HỌC NẤU ĂN VÀ THAM QUAN LÀNG RAU TRÀ QUẾ (1 Ngày)
Các đầu bếp sẽ dạy bạn cách chuẩn bị và nấu món ăn Việt Nam truyền thống.
Các đầu bếp cho bạn thấy làm thế nào để nấu ăn và bạn sẽ học theo họ. Sau
bài học, hãy tận hưởng những gì bạn đã thực hiện
Hành trình
HỌC NẤU ĂN VÀ THAM QUAN LÀNG RAU TRÀ QUẾ
08h00: Hướng dẫn viên đón bạn khách sạn tại Hội An. Sau đó, đi xe đạp đến
Chợ Hội An với nhiều mặt hàng bày bán nơi đây. Ở đây bạn sẽ có cơ hội để
tiếp xúc với những người bán hàng địa phương và tìm hiểu về các nguyên liệu
được sử dụng trong các bài học nấu ăn sau. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng máy
ảnh của bạn đã sẵn sàng. 10h00: Tiếp tục đến làng rau Trà Quế. Bạn được
mời nước tại đây và sau đó đi bộ qua những khu vườn vuông vắn nơi mà các
nông dân địa phương làm việc canh tác của họ bằng cách sử dụng công cụ
thô sơ truyền thống hàng trăm năm trước. 11h00: Các đầu bếp sẽ dạy bạn
cách chuẩn bị và nấu món ăn Việt Nam truyền thống. Các đầu bếp cho bạn
thấy làm thế nào để nấu ăn và bạn sẽ học theo họ. Sau bài học, hãy tận
hưởng những gì bạn đã thực hiện. 13h00: Trở lại khách sạn. Hướng dẫn viên
tour con đường di sản chia tay quý khách.
Giá: 700.000 VND/ KháchVNĐ/người
Bao gồm
• HDV,
• Thực phẩm,
• xe đạp.
• Phí vào cửa
Không bao gồm
- Chi phí cá nhân
- Nước uống theo bữa ăn
Ghi chú
Chính sách giá tour trẻ em:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới
5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ giá tour.
- Trẻ em từ 6 -11 tuổi, được giảm 30% chi phí tour
- Trẻ em trên 11 tuổi được tính theo giá của người lớn.
Lưu ý khi đăng mua tour:
- Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới
tính, quốc tịch...
- Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của Khách
hàng và thời tiết tại địa điểm đến nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan
có trong chương trình (nếu cắt bớt có sự đồng ý của Khách hàng)
Điều kiện hủy tour:
- Trước 4 ngày khởi hành: Không mất phí
- Trước 2 ngày khởi hành: 50% giá tour
- Ngay trong ngày khởi hành: 100% giá tour
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