CÀ MAU - HÒN ĐÁ BẠC – KHU DU LỊCH
MƯỜI NGỌT
Thời gian
Dự kiến khởi hành
Phương tiện

: 01 ngày
: hằng ngày
: Đi và về bằng xe, xuồng máy

Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực Nam của Việt Nam. Nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên hoang dã,
những khu rừng ngập mặn nguyên sinh với hệ thống sinh vật vô cùng đa dạng nơi đây có tiềm
năng to lớn về du lịch sinh thái. Cùng với đó là nền văn hóa đặc sắc, lâu đời của người dân đất
mũi thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi về khám phá, tìm hiểu.
Bạn muốn một lần được lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại cột mốc cuối cùng của Tổ
quốc và lênh đênh trên những con thuyền nhỏ khám phá sự sinh động của rừng U Minh bạt ngàn ?
Hãy đến với Ben Thanh tourist đặt ngay cho mình tour du lịch Cà Mau và trải nghiệm nhé!

BENTHANH TOURIST – JOURNEY TO YOUR HEART

NGÀY

LỊCH TRÌNH

HÌNH ẢNH

Sáng: 07h30 HDV BenThanh Tourist đón khách tại điểm hẹn.
khởi hành đi tham quan KDL Đá Bạc. Đoạn đường gần 50km từ TP.
Cà Mau – Đá Bạc quý khách sẽ được HDV giới thiệu về cuộc sống
của người dân địa phương tại Rừng U Minh cũng như tiểu sử Bác
Ba Phi.
08h30: Đoàn đến KDL Đá Bạc. Bao gồm cụm 3 hòn: Hòn ông Ngộ,
Hòn Đá lẻ, Hòn Lớn ( Gọi Hòn Đá Bạc). Quý khách chụp
ảnh lưu niệm quanh hòn, sau đó di chuyển lên đỉnh lớn để
tham quan Nhà trưng bày của bộ công an về chuyến công
của trân CM12. Đoàn tiếp tục tham quan nhà thờ Ông Nam
Hải với bộ xương cá ông dài 13 m.
10h00: Đoàn trở về KDL Mười Ngọt dùng cơm trưa với những đặc
sản cá đồng của rừng U Minh như: Cá Lóc Nướng Trui, Cá
Rô Khô Tộ, Cá Trê nước mắm gừng, Lẩu chua( lẩu mắm)
lươn… Ngoài ra, còn những đặc sản như: Rắn, rùa, gà vườn.
Sau bữa trưa. Quý khách nghỉ ngơi thư giản tại chỗ.
13h30: Quý khách lên thuyền máy. Sẽ đưa quý khách đi lấy kèo
ông, đi bắt cá đồng, trải nghiệm cuộc sống dân giả đời
thường của người dân sống tại khu vực Vườn Quốc Gia U
Minh Hạ.
15h00: Xe đưa đoàn về TP. Cà Mau. Đến Cà Mau. HDV nói lời
chia tay và hẹn gặp lại quý khách.

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH GHÉP ĐOÀN
GIÁ TOUR

750.000đ/khách
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GIÁ VÉ BAO GỒM:
Xe đời 16 chỗ đời mới có máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
01 buổi trưa đặc sản rừng U Minh.
Vé vào cửa các thắng cảnh ( 1 cửa/ 1 lần / khách ): KDL Đá Bạc , KDL Mười Ngọt
Vé thuyền máy đi trong KDL Mười Ngọt
Quà tặng du lịch : Nón du lịch BenThanh Tourist
Khăn lạnh, nước uống trên đường (01 khăn, 01 chai/ ngày ).
Bảo hiểm du lịch trọn tour, theo tiêu chuẩn bảo hiểm Việt Nam 100.000.000 vnđ/người.
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GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM:
Chi phí ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân.
Vé xe điện chạy quanh KDL Hòn Đá Bạc.
Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế

GIÁ VÉ TRẺ EM:
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.
Trẻ em từ 06 đến dưới 11 tuổi mua ½ vé tour.
Trẻ em dưới 6 tuổi: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi
kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé.(Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ
ghép chung phòng với gia đình).

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
BENTHANH TOURIST – VĂN PHÒNG CÀ MAU

53 Ngô Quyền, P. 9, TP. Cà Mau
Tel: 0290. 3 540 234 - Fax: 0290. 3 540 345
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