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Tour con đường di sản

CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG
Mã tour: VN-CTPTG
Tuyến tour: CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG (1/2 Ngày)
Code tour: VN-CTPTG
Thời gian: Khởi hành hằng ngày
Mùa tổ chức tour: Quanh năm
Chủ đề: Du lịch sinh thái
Hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc của Phá Tam Giang thay đổi theo từng thời khắc – là nơi giao hòa giữa trời và nước trên thủy điện, nơi chất chứa nhiều góc cạnh của cuộc đời. Quý khách sẽ có được những giây phút trải nghiệm kỳ thú với tour du lịch “ Chiều trên Phá
Tam Giang”.
Nhắc đến huế, không thể không nhắc đến Phá Tam Giang. Cách Thành thành phố Huế khoảng 11 km. Phá Tam Giang một hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Hãy cùng Huetouris khám phá vẻ đẹp tuyệt vời mộc mạc của Phá Tam Giang nào!
Quý khách di chuyển từ trung tâm thành Phố Huế đến Phá Tam Giang, ở đây thuyền đã đợi khách ở đây.
Sau đó quý khách lên thuyền, sẽ đưa quý khách ra giữa Phá Tam Giang. Tiếp theo thuyền sẽ đưa quý giữa Phá Tam Gia, quý khách sẽ thưởng thức ngọn gió đầm phá, ngắm cảnh hệ thống nuôi đầm phá ở nơi đây. Những ngôi nhà chòi, ..Quý khách sẽ được hướng dẫn viên giới
thiệu đầm phá. Nếu quý khách muốn trải nghiệm tham gia đánh bắt thủy san nơi đây, cùng tham với người dân nơi đây. Đánh bắt thủy sản sẽ đem đến cho quý khách một trải nghiệm đầy bất ngờ và thú vị.

Du lịch trải nghiệm đánh bắt trên Phá Tam Giang.

Sau khi trải nghiệm với đánh bắt hải sản xong, Thuyền sẽ đưa quý khách tham quan một vòng Đàm phá Tam Giang.

Khám phá hệ thống đầm Phá Tam Giang
Sau khi chúng ta khám phá đầm Phá Tam Giang, thuyền sẽ đưa vào những Nhà Hàng trên đầm phá, tại đây quý khách thưởng thức những món ăn ngon của đầm
Phá Tam Giang.

Sau khi quý thưởng thức hải sản, thuyền sẽ đưa ra ngắm hoàng hôn trên Phá Tam Giang.

Hành trình
CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG

Cái tên “Tam Giang” như gợi mở một vùng sông nước mênh mang lắm. Chẳng biết thuở xa xưa, vùng sóng nước này còn hoang sơ đến đâu mà để phải ghi dấu vào
trong ca dao của người dân Huế như huyền thoại về một vùng đất hiểm địa “Thương em anh cũng muốn vô. Ngại Truông Nhà Hồ, ngại phá Tam Giang”. Nếu được
một lần du ngoạn bồng bềnh trên sóng nước Tam Giang, khám phá một hệ đầm phá được mệnh danh là kỳ vĩ nhất khu vực Đông Nam Á với những vẻ đẹp quyến
rũ, bình yên của thiên nhiên và cuộc sống con người nơi đây, hẳn bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị đến khó quên trong đời.
14h00: Đoàn khởi hành từ Huế đi Tam Giang. 14h30: Du khách lên thuyền và được HDV giới thiệu đôi nét về Hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Đoàn tiếp
tục đi sâu vào Đầm Sam, Đầm Chuồn nơi bắt đầu hành trình sáng tác ảnh “Chiều trên phá Tam Giang”. Ngắm nhìn cảnh sắc luôn luôn thay đổi theo từng thời khắc.
Nơi có những căn “nhà chồ” vắt vẽo trên thân tre và tìm hiểu nếp sinh hoạt của người dân vùng đầm phá. 15h30: Tham gia chương trình một lần làm ngư dân trên
đầm phá (áp dụng cho đoàn từ 10 khách). 16h30 – 17h00: Đoàn dừng chân tại một nhà chồ và thưởng thức bữa ăn nhẹ, rượu làng Chuồn, bánh khoái cá kình và
giao lưu với các thành viên trong đoàn. 17h45: Thuyền cập bến. Xe đón quý khách về Huế. Hướng dẫn viên tour con đường di sản chia tay quý khách. Xin chào và
hẹn gặp lại.
Giá: 650 000 đồng/ ngườiVNĐ/người
Bao gồm
- Xe du lịch
- Hướng dẫn viên
- Thuyền
- Nước uống
- Bảo hiểm du lịch
- Ăn tối với các món hải sản

Không bao gồm
- Chi phí cá nhân & chi phí phát sinh khác
- Thuế VAT

Ghi chú
Thông tin khác:

• Nếu chương trình bao gồm đi biển (Beach – bar) thì phụ thu 100.000đ/ khách
• Thời gian khởi hành từ Đầm chuồn đi biển là 16h00
Chế độ cho trẻ em:

• Miễn phí cho trẻ em dưới 4 tuổi
• Trẻ em từ 5 - 10 tuổi giảm 30% giá tour
• Trẻ em trên 10 tuổi tính giá như người lớn
Điều kiện tổ chức và thực hiện tour:

• Thời tiết thuận lợi, không mưa bão
• Tour ghép khởi hành hằng ngày
• Tour khởi hành theo nhóm hoặc theo yêu cầu của quý khách
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