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Tour con đường di sản

TOUR XE ĐẠP - THANH TRẢ MÙA LỄ HỘI
Hành trình
Thủy Biều - Huế - Thủy Biều
08h30 Hướng dẫn viên đón khách tại khách sạn Huế đến thăm làng
Thủy Biều bằng thuyền rồng. Làng Thủy Biều được bao quanh bởi các
điểm tham quan tự nhiên và văn hóa. Trước khi đến làng Thuỷ Biều,
thuyền dừng lại tham quan chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất và biểu
tượng của thành phố Huế. 09h30 Hướng dẫn viên đón khách tại
khách sạn Huế đến thăm làng Thủy Biều bằng thuyền rồng. Làng
Thủy Biều được bao quanh bởi các điểm tham quan tự nhiên và văn
hóa. Trước khi đến làng Thuỷ Biều, thuyền dừng lại tham quan chùa
Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất và biểu tượng của thành phố Huế.
11h00 Ăn trưa với các món ăn đặc trưng địa phương. 12h00 Tham
gia lớp nấu ăn, học cách làm món mứt thanh trà – thanh trà là loại
trái cây đặc sản của làng Thuỷ Biều. 13h00 Hòa hợp với thiên nhiên,
nhâm nhi một tách trà sen và mứt thanh trà mang lại cho bạn những
giây phút thư thái. Khách thư giãn trong vườn cùng với dịch vụ ngâm
chân bằng thảo dược và lá bưởi tươi. 14h00 Xe sẽ đón khách đến
điểm tổ chức Lễ hội Thanh Trà của làng Thủy Biều. Du khách được
tham gia lễ hội, mua sắm và thưởng thức các sản phẩm được chế
biến từ thanh trà. 15h00 Kết thúc chuyến đi. Xe của chúng tôi đưa
quý khách về khách sạn ở Huế. Cảm ơn và chào tạm biệt.
Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất!
Bao gồm
Nước suối và bảo hiểm du lịch
Hướng dẫn viên
Xe ô tô
Thuyền rồng
Xe đạp
Ăn trưa
Phí trải nghiệm
Dịch vụ ngâm chân thảo dược và lá bưởi thanh trà tươi
Phiếu mua hàng 100.000/ khách (áp dụng từ ngày 30/8-2/9) khi mua hàng tại tất cả các gian hàng

Không bao gồm
Không bao gồm:
Chi phí cá nhân
Tip hướng dẫn viên và lái xe
Đồ uống trong các bữa ăn
VAT
 Lưu ý:
Chính sách cho trẻ em:
Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí
Trẻ em từ 6-10 tuổi: Giảm 30%
Trẻ em lớn hơn 10 tuổi : Giá như người lớn
 Liên hệ đặt tour: Nguyên Anh 0914 775 005

Gợi ý lưu trú
ACCOMMODATION OFFERING
Cities 2 star 3 star 4 star 5 star
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