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Tour con đường di sản

SÁNG THỦY BIỀU- CHIỀU TAM GIANG
Tuyến tour: Làng Thủy Biều- Đầm Chuồn (một phần của hệ đầm phá Tam Giang) (1 ngày)
Người Huế đang xao xuyến bởi sự mênh mông của hệ đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á- Tam Giang (cách trung tâm thành phố
11km) và một làng thanh trà kiêu kì ngay trong Thành phố với nhưng ngôi nhà rường xanh mát- Thủy Biều.
Cùng tham gia các hoạt động thường ngày của người dân bản địa như hái rau, đổ nò, kéo lưới hay đi chợ quê…sẽ làm chuyến đi của
bạn có thật nhiều cung bậc cảm xúc thú vị. Còn gì tuyệt vời hơn sau một buổi sáng rong chơi lại được về nhà (nhà vườn) thưởng thức
những món ăn sạch, dân dã, đậm đà chất quê mà mẹ Huế nấu từ những nguyên liệu hái ngay trong vườn nhà.
Nhằm để bạn có được những kỉ niệm tuyệt vời như thế với Huế- trong đời, nên chúng tôi đã tạo ra tour du lịch “ Sáng Thủy Biều- Chiều
Tam Giang”. Hãy trải nghiệm tour Sáng Thủy Biều- Chiều Tam Giang ngay !
Hành trình
SÁNG THỦY BIỀU- CHIỀU TAM GIANG

8h00 - 8h30: Xe và hướng dẫn viên đón bạn đi tour Sáng Thủy BIều- Chiều Tam Giang. Đến bến Thuyền, đoàn ngược dòng Hương
Giang lên Thủy Biều bằng thuyền rồng
9h30: Từ một ngôi nhà rường đẹp, sau khi thưởng thức trà dưới vườn cây sum xuê trái - đặc sản xứ Thủy Biều, quý khách đạp xe đạp
tham quan vùng làng quê yên bình và tận hưởng hương thơm thanh mát của ngàn hoa đồng nội
Thử nghiệm làm nông hoặc cùng với người dân bản địa chuẩn bị bữa ăn trưa dân dã với những thực phẩm sạch từ trong vườn nhà.
Tiếp đó, đoàn ăn trưa và sau đó cùng trò chuyện với những người dân địa phương và có thể hái Thanh trà và bưởi thoải mái tại vườn.
14h:00 - 14h30: Quý khách sẽ cùng nhau lên xe ô-tô và lên đường về Đầm Chuồn, một phần của phá Tam Giang- Hệ đầm phá nước lợ
lớn nhất Đông Nam Á. Ở đây, quý khách được trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời, sự biến đổi sắc màu kì diệu của sóng nước.
Sau đó, quý khách cùng người dân nơi đây trải nghiệm làm ngư dân với các hoạt động như thả lưới, đổ nò…
Đoàn dùng bữa ăn chiều tại nhà hàng Chuồn Lagoon với các món hải sản trên phá Tam Giang
17h30: Đoàn lên thuyền để ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang và xe đón đoàn về lại thành phố .

Giá: 1.300.000/ kháchVNĐ/người
Bao gồm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Không

Nước (2 chai 500 ml/ ngày) và bảo hiểm
Hướng dẫn viên
Xe đạp
Thuyền máy (Tam Giang)
Bữa ăn trưa ở Thủy Biều, bữa ăn chiều ở Tam Giang
Thuyền rồng trên sông Hương
Phí trải nghiệm ở Tam Giang và Thủy Biều
Xe đưa đón
bao gồm

1.
Chi phí cá nhân
2.
Tip cho hướng dẫn viên (20 000/ khách)
3.
Thức uống theo bữa ăn
Ghi chú
* Ghi chú:
Tour hằng ngày
Chính sách cho trẻ em
• Trẻ em dưới 5 tuổi :Miễn phí
• Trẻ em từ 6-11 tuổi: Giả giá 30%
• Trẻ em trên 11 tuổi: giống giá của người lớn
* Lựa chọn khác:
•
Chỉ tour Thủy Biều: 600 000 đồng/ khách
•
Chỉ tour Tam Giang : 600 000 đồng/ khách
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