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Tour con đường di sản

SINH VIÊN THỰC TẾ MIỀN TRUNG CÙNG CON ĐƯỜNG DI SẢN
Mã tour: SVCDDS
Tuyến tour: Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha (4 ngày 3 đêm)
Cuộc hành trình theo dòng chảy văn hóa của đất nước. Tour du lịch “Con đường di sản miền Trung” sẽ kết
nối du khách với các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận bao gồm: Quảng
Bình với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Huế với hai di sản là Quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã Nhạc
cung đình; Quảng Nam với hai di sản là Thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Trên suốt chuyến hành trình, du
khách còn có thể khám phá cho mình nhiều điểm đến hấp dẫn: Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm, phá Tam Giang...và
nhiều bãi tắm tuyệt đẹp: Cửa Đại, Non Nước, Lăng Cô, Nhật Lệ... Bên cạnh đó du khách còn được trải nghiệm
những nét ẩm thực vô cùng độc đáo của Miền Trung.
Giao thoa giữa các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại,chương trình đang được nhiều trường Đại học, Cao
đẳng trên cả nước đặc biệt chuyên ngành Du lịch quan tâm, với mức giá ưu đãi dành cho sinh viên.
Hành trình
Ngày 1: ĐÀ NẴNG - HỘI AN (Tr, T)
12h30: Xe và HDV đón quý khách tại sân bay Đà Nẵng hoặc khách sạn trung tâm thành phố. Đoàn ăn
trưa, sau đó khởi hành về Hội An, trên đường ghé thăm Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng, Bãi
biển Non Nước. Nhận phòng khách sạn tại Hội An
19h00: Thưởng thức đặc sản Hội An: Cao lầu, bánh bao – bánh vạc, hoa hồng trắng... Tự do mua
sắm và nghỉ đêm tại Hội An.
Ngày 2: HỘI AN - HUẾ (S, TR, T)
08h00: Đoàn ăn sáng sau đó tham quan phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ: Cầu
Nhật Bản, bảo tàng Sa Huỳnh, nhà cổ Tấn Ký... Ăn trưa.
13h00: Xe đưa quý khách rời Hội An ra Huế, trên đường dừng tham quan và chiêm ngưỡng vẻ kỳ vĩ
của đèo Hải Vân, nghỉ ngơi tại biển Lăng Cô. Đến Huế nhận phòng khách sạn.
19h00: Thưởng thức món ăn Huế. Tự do khám phá Huế về đêm.
Ngày 3: HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA - HUẾ (S, TR, T)
06h30: Sau khi dùng điểm tâm, đoàn rời Huế đi Quảng Bình. Viếng thăm Thánh Địa La Vang (Được
phong tặng là Tiểu Vương Cung Thánh Đường) và chụp ảnh Vĩ tuyến 17 - Cầu Hiền Lương
- Sông Bến Hải (giới tuyến tạm thời chia cắt 2 miền Nam - Bắc suốt 20 năm từ 1954-1973).
Dùng cơm trưa.
13h30: Đi thuyền trên sông Son và tham quan động Phong Nha bao gồm động Bi Ký, động Cô Tiên,
động Cung Đình với những mạch nước ngầm, những khối thạch nhũ do thiên nhiên ban tặng.
Quý khách về Huế
18h30: Đến Huế, ăn tối, tự do về đêm
Ngày 4: THAM QUAN HUẾ (S, TR)
08h00: Quý khách ăn sáng. Du thuyền trên sông Hương và tham quan chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ
kính được xây dựng từ đầu của thế kỉ XVII.
09h30: Xe đón du khách từ chùa và tham quan Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều
đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu,
Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh). Tham quan Bảo tàng mỹ thuật Cung đình Huế. Ăn trưa.
13h30: Đoàn đi tham quan những nét kiến trúc độc đáo từ các khu lăng mộ vua Triều Nguyễn:
Lăng Minh Mạng, lăng Khải Định
16h30: Kết thúc chương trình tham quan. Hướng dẫn viên tour con đường di sản tiễn đoàn về ga/ sân bay Huế.
Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.
Giá: 1.999.000đ/ khách (Áp dụng cho đoàn từ 25 khách trở lên)VNĐ/người
Bao gồm
1. Xe du lịch đời mới đón - tiễn và phục vụ khách suốt hành trình,
2. Khách sạn tiêu chuẩn: 3 - 4 khách/ phòng.
3. Ăn các bữa theo chương trình (S: ăn sáng; Tr: ăn trưa; T: ăn tối),
4. Vé tham quan các điểm,
5. Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến,
6. Nước uống (2 chai/người/ngày), khăn lạnh,
7. Bảo hiểm du lịch.
Không bao gồm
1. Chi phí các nhân, VAT.
2. Các chi phí khác ngoài chương trình.
Ghi chú
Lưu ý khi đăng mua tour:
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).
Giá áp dụng đến 31/12/2015.
Điều kiện hủy tour:
Trước 15 ngày khởi hành: Không mất phí,
Trước 10 ngày khởi hành: 50% giá tour,
Trước 5 ngày khởi hành: 100% giá tour.
Bản quyền © 2013 HueTourist VietNam.
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