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Tour con đường di sản

THỦY BIỀU - HƯƠNG THANH TRÀ
Mã tour: VN-LCPT
Tuyến tour: Huế - Thủy Biều - Huế (1 ngày)
Cách trung tâm Thành phố Huế khoảng 5 km về hướng tây, Thuỷ Biều có hệ sinh thái đa dạng, có vườn cây đặc sản thanh trà. Nằm trên lưu vực
sông Hương, Thuỷ Biều như một bán đảo nhỏ, đẹp, có nhiều điểm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Hổ Quyền và điện Voi Ré,
Thành Lồi...và những thắng cảnh đẹp nổi tiếng như Đồi Vọng Cảnh, Độn Bàu Hồ. Đặc biệt, Thủy Biều có vườn cây quanh năm xanh mướt với nhiều
loại trái cây ngon, đặc trưng như thơm, mít, dâu, nhãn, chuối… Và đặc biệt là vườn cây đặc sản thanh trà và được cấp nhãn hiệu “Thanh trà Huế”.

Mùa tổ chức tour: Quanh năm
Chủ đề: Du lịch sinh thái

Hành trình
Huế - Thủy Biều - Huế

08h30: Khởi hành từ khách sạn, du khách du thuyền ngược dòng sông Hương để đến
với Thủy Biều. 09h30: Từ đình Lương Quán, du khách đạp xe dưới bóng thanh trà để
đến tham quan các nhà cổ, vườn cây ăn trái, ruộng lúa… 10h30: Du khách cùng
làm vườn hoặc tham gia chương trình chế biến món đặc sản bánh mè, gỏi trái thanh
trà và món ăn Huế. 11h30: Thưởng thức các món ăn và cùng trò chuyện thân tình
với chủ nhà trong nhà hàng Hương Thanh Trà (Thủy Biều homestay) Sau đó, đoàn
khởi hành về lại thành phó Huế và kết thúc chuyến tham quan.
Giá: 600 000 đồng/ ngườiVNĐ/người
Bao gồm
1. Du thuyền trên sông Hương
2. Ăn trưa
3. Vé tham quan
4. Hướng dẫn viên
5. Xe đạp
6. Bảo hiểm du lịch
Không bao gồm
1. Chi phí cá nhân & chi phí phát sinh khác
2. Dịch vụ lưu trú trong dân
3. Thuế VAT
Ghi chú
TOUR KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
Chính sách giá trẻ em:

1. Dưới 5 tuổi được miễn phí
2. Từ 6 -11 tuổi, được giảm 30%
3. Trên 11 tuổi được tính theo giá của người lớn
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