Chương trình tham quan

CÀ MAU – TRẢI NGHIỆM ĂN ONG
RỪNG U MINH
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Xe ôtô

Trải nghiệm một ngày trong rừng U Minh:
07h30: Xe và HDV đón Đoàn tại Khách Sạn.
Xe và HDV sẽ đưa Đoàn khởi hành Khu Sinh Thái Cộng Đồng Mười Ngọt. Tại đây du
khách có thể tận hưởng được không khí trong lành tại xử Rừng Tràm bạt ngàn, tham gia vào một
số hoạt động của người dân nơi đây .
Bắt đầu chuyến tham quan khám phá Rừng U Minh huyền thoai với hoạt động đi xuồng
(võ lãi) trên những con kênh xuyên rừng, tham quan trên những con kênh xuyên rừng ( trên 60
hecta rừng tràm).
Trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân như: đổ lờ, bắt cá, rùa , đổ trúm
lươn,…đồng hành cùng người dân đi gác kèo ong, thu hoạch ong (ăn ong). Du khách được tự
tay vắt những tổ ong sóng sánh mật.
Chinh phục chòi quan sát cao 10m ngắm nhìn toàn bộ khu vực, ngắm rừng U Minh bạt
ngàn, xanh mướt, tận hưởng không khí trong lành mát lạnh.
Dùng bữa trưa với những đặc sản đặc trưng của rừng U Minh Hạ như: gỏi ong non, ong
non chiên giòn, lươn um lá nhàu, cá lóc nướng, cá rô kho tộ, rắn bông súng xào rau ngổ, gà

hấp chuối, cá lóc luộc hèm, canh chua lươn, lẩu mắm….. Ngoài ra quý khách còn có thể giao
lưu thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc trưng của Nam Bộ - đờn ca tài tử một loại hình văn hóa
phi vật thể của nhân loại (chi phí tự túc)
Sau buổi ăn trưa, Quý khách tự do tham quan mua sắm tại Khu Du Lịch Sinh Thái một số
đặc sản tại rừng như: mật ong, các loại khô, mắm…. Sau đó Quý khách chuẩn bị trở về TP.Cà
Mau. HDV chia tay Đoàn tại Khách Sạn và hẹn gặp lại Quý khách lần sau.
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1-2
3-4
5-6
7-9
10-14

Xe 4c
Xe 7c
Xe 16c

1,899,000
799,000
699,000
499,000
399,000
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Giá vé cho trẻ em:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chug với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng với cha mẹ). Hai người lớn chỉ
được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi.
Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.
Giá tour bao gồm:
 Xe đưa đón và tham quan suốt chương trình.
 Xuồng tham quan trong rừng
 Hướng dẫn viên tiếng Việt.
 Ăn uống theo chương trình: 01 bữa trưa tại 10 Ngọt.
 Vé tham quan theo chương trình.
 Bảo hiểm du lịch mức bồi thường cao nhất 50.000.000 vnd/ vụ.
 Nước suối: 01 chai 0,5L/ ngày/ khách.
 Nón Vietravel.
Giá tour không bao gồm:
 Đổ lờ, đặt trúm, câu cá.
 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi…
 Chi phí tham quan ngoài chương trình.

Vietravel Ca Mau hân hạnh phục vụ Quý khách
Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi!

