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Tour con đường di sản

Huế - Núi Thần Tài - Lăng Cô - Huế
Mã tour: NTT2017
Tuyến tour: Huế - Núi Thần Tài - Lăng Cô - Huế (1 day)
Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài nằm tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa, thôn Phú túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài có
thể nói là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho thủ phủ của miền Trung Việt Nam. Giữa thành phố biển nhưng nơi đây lại mang một khí hậu đặc trưng của Bà Nà với 4 mùa trong ngày
Đến với Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài bạn sẽ được hưởng những dịch vụ từ đội ngũ chuyên nghiệp, điều hành bởi những chuyên gia đến từ Nhật Bản, nơi được mệnh danh là quê hương của
nước khóang nóng. Riêng với du khách Việt Nam, đây sẽ là một trải nghiệm du lịch quốc tế ngay giữa lòng Đà Nẵng, mang lại cho bạn những cảm giác khác biệt không đơn thuần chỉ là tắm khoáng nóng.
Sau khi trở về từ khu du lịch Núi Thần Tài, quý khách sẽ được dừng chân tại bờ biển Lăng Cô để ngắm nhìn cảnh biển vào buổi chiều tà nên thơ.

Hành trình
Huế - Núi Thần Tài - Lăng Cô - Huế

08h00:
Xe và HDV sẽ đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đến với khu du lịch suối nước khoáng Núi Thần Tài.
09h00:
Đến công viên suối nước nóng Thần Tài quý khách sẽ nhận vé tham quan và sắp xếp kí gửi tư trang hành lý,
bắt đầu cuộc hành trình khám phá, trải nghiệm và vui chơi Suối nước Nóng Thần Tài.
Đoàn sẽ di chuyển bằng xe điện để đến với khu vực “Bọng Rồng” với hồ bơi lớn trung tâm cùng nhiều trò
chơi nước hấp dẫn dành cho trẻ em và cả người lớn.
Tại đây, quý khách thỏa thích tận hưởng cảm giác bơi lội mát mẻ, trải nghiệm “Dòng sông Lười” quanh co
huyền bí, khám phá lòng hang động Long Tiên với phao bơi, thư giãn với hệ thống ghế massage Ficus, tắm Sauna Thổ,
Sauna Nga…
12h00:
Đoàn nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng(Chi phí tự túc). Nghỉ ngơi tự do khám phá Núi Thần Tài.
13h30:
Quý khách lên xe điện tiếp tục hành trình khám phá thiên nhiên Núi Thần Tài với: Hồ khoáng nóng tự
nhiên, khu vườn hoa quả nhiệt đới, để ngâm mình dưới dòng nước khoáng nóng tận hưởng cảm giác thư giãn nơi đây,
và thưởng thức món trứng gà luộc trong lòng mỏ khoáng.
Quý khách cũng có thể lựa chọn cho mình những không gian riêng, thử cảm giác với các dịch vụ: Tắm trà,
tắm sữa, tắm bùn, tắm cà phê, tắm rượu, hay tắm onsen,… (chi phí tự túc)
15h00:
Tạm biệt khu du lịch đoàn lên xe về thị trấn Lăng Cô,
16h30:
Dừng chân ăn nhẹ bên bờ biển Lăng Cô, với bãi cát trắng xóa. Tận hưởng những giây phút ngắm nhìn
hoàng hôn.
17h30:
Lên xe trở về Huế, kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình lần sau.
Thời gian và lộ trình có thể thay đổi phụ thuộc yêu cầu của từng đoàn khách hoặc các điều kiện khách quan khác như
thời tiết, chuyến bay…!
Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất!
Bao gồm
1. Xe du lịch máy lạnh, đời mới, lái xe vui vẻ, thân thiên
2. HDV chuyên nghiệp, nhiệt tình suốt tuyến
3. Xe điện
4. Trượt phao tại dòng sông lười
5. Tắm khoáng tại hồ tắm khoáng tự nhiên.
6. Massage ghế tại hồ massage Ficus
7. Các trò chơi nước
8. Thăm quan mỏ khoáng và các khu vườn hoa quả nhiệt đới
9. Các phí tham quan theo chương trình
10. Bảo hiểm du lịch
11. Nước uống trên xe
Không bao gồm
1. Thuế VAT 10%
2. Các chi phí cá nhân, thức uống trong bữa ăn và các chi phí khác.
3. Tiền Tip HDV, lái xe
Ghi chú:Trẻ em dưới 1m miễn phí, trẻ em từ 1m đến 1m3 tính 50% giá tour, trên 1m3 tính như người lớn
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