CTY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN CÀ MAU
Địa chỉ : Số 9, đường Lưu Tấn Tài, phường 5, tp Cà Mau
Điện thoại :0290 3 833246; Fax :3 830873 DĐ : 0918334317 ( Thiết )
Email : congdoancmnc@yahoo.com.vn Website : congdoancamauhotel.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH
CÀ MAU – HÒN ĐÁ BẠC – KDL Cộng Đồng U Minh Hạ
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: xe 16 chổ
CÀ MAU – HÒN ĐÁ BẠC:
Sáng 6 giờ30: Hướng dẫn đón đoàn tại Nhà hàng- Khách sạn Công đoàn Cà Mau,
dùng điểm tâm sáng.
7 giờ: khởi hành đi Hòn Đá Bạc
8 giờ: Đến Hòn Đá Bạc tham quan:
- Cầu nối liền từ đất liền ra đảo dài 650m.
- Phủ thờ Bác Hồ.
- Bia tưởng niệm chuyên án CM12, Bảo tàng chiến tích CM 12.
- Bàn Chân Tiên, bàn Tay Tiên.
- Lăng Ông Nam Hải.
Tự do câu cá, xem người dân đục hàu, mua sắm chợ hải sản.
10 giờ: lên xe khởi hành về khu du lịch cộng đồng U Minh ( rừng tràm ), lên
xuồng tham quan rừng tràm: dở lọp bắt cá, giăng câu, bắt ong rừng ( ăn ong ) ( có nhu
cầu tát đìa bắt cá kinh phí tự túc ), trưa về dùng cơm các món ăn cá đồng lương, nhọng
ong…..
14 giờ khởi hành về Cà Mau tiển khách tại điểm rướt
kết thúc chƣơng trình tham quan!
CHƢƠNG TRÌNH BAO GỒM :
- Ăn uống theo chương trình: Sáng ( phở, hủ tiếu, ốp la, mì khô, bò kho + café, lip
ton…, trưa ( Ăn chính 4 món+ Trà đá+ tráng miệng)
- Hướng dẫn, vé tham quan, bảo hiểm, nước suối 2 chai/ người / ngày
- Xe máy lạnh suốt tuyến.
CHƢƠNG TRÌNH KHÔNG BAO GỒM :
- Chi phí cá nhân, tham quan ăn uống ngoài chương trình .
Ghi Chú :
- Trẻ em từ 6 tuổi – 10 tuổi : tính bằng 50% vé người lớn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : tính bằng vé người lớn.
Giá trọn gói : không bao gồm thuế VAT
Đơn vị tính : 1000 đồng
Số lượng khách
4
5 - 7
8 - 9
10 - 15
Giá tour / khách
605
565
527
480
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
Cà Mau ngày 01 tháng 01 năm 2018
PHÒNG KINH DOANH

Trần Kiến Thiết

