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Tour con đường di sản

RỪNG DỪA BẢY MẪU - LÀNG GỐM THANH HÀ
Mã tour: BM-LG
Tuyến tour: HỘI AN - RỪNG DỪA BAY MẪU - LÀNG GỐM THANH HÀ - HỘI AN (1 Ngày)
Hành trình
RỪNG DỪA BẢY MẪU - LÀNG GỐM THANH HÀ

Buổi sáng: Hội An – Rừng Dừa:
8:00 Xe và hướng dẫn viên đón khách tại khách sạn Hội An để tham quan Rừng dừa Bảy
mẫu. Xuôi dòng Thu Bồn, ngắm nhìn phố cổ Hội An và cảnh sinh họt của ngư dân Quảng Nam trên
của sông Thu Bồn. 9:00 Chèo thuyền/thúng vào rừng dừa nước. Thưởng thức kỹ năng “chém”
nước của người nông dân với chiếc thuyền thúng. Tham quan rừng dừa bảy mẫu, nghe những câu
chuyện về chiến tranh chống Mỹ, trải nghiệm câu cua. Tiếp tục chèo thuyền đến nhà sinh thái,
nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động như làm lưới đánh cá bằng cách truyền thống, câu cá…Tham
gia trò chơi dân gian – team building: đập nồi, đua thuyền thúng, đi thăng bằng trên tre, kéo co,
thi câu cá… 11:00 Thưởng thức bữa trưa, với các món đặc sản vùng quê Hội An. Qúy khách có thể
tham gia vào buổi chế biến món ăn và học cách nấu những món đặc sản địa phương.
Buổi Chiều: Rừng Dừa – Làng Gốm Thanh Hà – tt. Hội An
13h00: Tạm biệt Rừng dừa, trở lại điểm đón bằng thuyền. Trở về Hội An, tham quan Làng Gốm
Thanh Hà. Cùng khám phá các sản phẩm độc đáo từ bàn tay con người nơi đây, quý khách có cơ
hội trãi nghiệm làm cho mình những sản phẩm như ý được sự hướng dẫn của nghệ nhân dịa
phương.
14:00 Tham quan bảo tang gốm Thanh Hà, tìm hiểu chiều dài lịch sử của làng gốm và một thế giới
thu nhỏ trong khuôn viên bảo tang.
Đoàn lên thuyền và trở về trung tâm phố cổ. kết thúc chương trình.
Giá: 750.000 vdnVNĐ/người
Bao gồm
- Xe du lịch đời mới.
- Thuyền tham quan, thuyền thúng.
- Hướng dẫn tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm theo suốt chương trình
- Ăn đặc sản địa phương.
- Phục vụ nước chai 0,5l/khách/ngày.
- Bảo hiểm du lịch
Không bao gồm
- VAT
- Chi phí cá nhân; thức ăn, uống tự gọi trong các bữa ăn,.. và tham quan vận chuyển ngoài chương
trình.
Ghi chú
GIÁ TOUR TRẺ EM :
- Đối với trẻ em dưới 5 tuổi: miển phí
- Đối với trẻ em từ 5 - 9 tuổi: tính 50% giá người lớn.
- Trẻ em từ 10 tuổi : tính như người lớn.
Gợi ý lưu trú
ACCOMMODATION OFFERING
Cities 2 star 3 star 4 star 5 star
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