CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ MINH HẢI

TRUNG TAÂM ÑIEÀU HAØNH DU LÒCH
ÑC : Số 01 Lý Bôn, Phường 04, TP. Caø Mau
ÑT : 0290.3.831.828 ; Fax : 0290.3.837.022
MINH HAÛI TOURIST
Email: minhhaitourist.dieuhanh@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình tham quan

 Thời gian
 Khởi hành
 Phƣơng tiện

: 01 ngày
: Hàng ngày
: Đi về bằng xe ô tô

7h30: Xe và HDV Du Lịch Minh Hải đón khách tại điểm hẹn, đưa quý khách khởi hành đi tham
quan VQG U Minh Hạ.
8h30: Đến VQG U Minh Hạ tại đây quý khách chinh phục Vọng Lâm Đài cao 26m để ngắm
nhìn toàn cảnh Vườn Quốc Gia U Minh Hạ.
9h00: Tiếp tục chương trình tham quan xe đưa quý khách đến KDL Hòn Đá Bạc.
10h00:Đến Hòn Đá Bạc – đây là một nhóm đảo xinh đẹp gần bờ thuộc xã Khánh Bình Tây,
huyện Trần Văn Thời – quê hương của nhân vật lừng danh một thuở với những giai thoại
và truyện lưu truyền – “Vua nói dóc Nam Bộ” Bác Ba Phi. Đoàn tham quan khu Di tích
lịch sử Quốc gia – nơi diễn ra chuyên án CM12 của quân dân Cà Mau; viếng tượng
đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bảo tàng CAND, đền thờ Bác Hồ kính yêu.Viếng đền thờ
cá Ông – nơi hội tụ nhiều giá trị tâm linh của người dân miền biển. tham quan Bàn Tay
Tiên, Bàn Chân Tiên bằng đá tự nhiên.
11h00: Rời KDL Hòn Đá Bạc xe đưa quý khách di chuyển đến tham quan Khu Sinh Thái
Cộng Đồng Mười Ngọt.
12h00: Đến Khu Sinh Thái Cộng Đồng Mười Ngọt quý khách dùng cơm trưa cùng với những
món ăn đặc sản của rừng U Minh Hạ như: Gỏi ong non, Lẩu chua lươn, Cá Lóc nướng
trui…ăn kèm với các loại rau rừng, rau đồng và cùng thưởng thức ly rượu ong non ngọt
ngào từ hương vị hoa tràm đặc trưng của vùng đất U Minh.

14h00: Tham quan vườn cây đu đủ trĩu quả, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của cư dân
địa phương. Tham gia đổ lợp bắt cá tận mắt thấy sự giàu có về sản vật của Rừng U
Minh Hạ.
Quý khách đồng hành cùng người dân đi gác kèo ong, ăn ong một nghề đặc trưng chỉ có
ở vùng đất U Minh – quý khách được theo những người thợ rừng trải nghiệm nghề gác
kèo ong, được tự tay vắt những tổ ong sóng sánh mật.
15h30: Quý khách về lại TP. Cà Mau.
17h00: Về đến TP. Cà Mau. Quý khách ghé tham quan Vườn chim trong lòng thành phố Cà
Mau; một thế giới của hàng vạn cá thể chim, cò nằm giữa lòng thành phố vô cùng đặc
biệt. Tham quan Đền thờ Bác Hồ, nhà sàn, ao cá Bác Hồ; một công trình vô cùng
hoành tráng thể hiện tình yêu thiêng liêng của quân dân Cà Mau với vị lãnh tụ kính yêu
của dân tộc. Hướng dẫn viên công ty Du Lịch Minh Hải chia tay & hẹn gặp lại quý
khách!

* GIÁ TOUR VÉ LẺ GHÉP ĐOÀN:

GIÁ TOUR

750.000 đồng/khách
GIÁ TOUR BAO GỒM:

-

Xe ô tô tham quan theo chương trình.
Ăn uống: Theo chương trình 01 bữa ăn trưa theo ẩm thực địa phương. .
Tham quan: Vé tham quan tại các điểm du lịch có trong chương trình (1 cửa)
Hướng dẫn viên
Nước suối.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

-

Chi phí cá nhân ngoài chương trình

 THỰC ĐƠN ĂN TRƢA
1. Cá lóc nƣớng chui

3. Lẩu chua lƣơn

2. Cá rô kho tộ

4. Rau muống xào tỏi
5. Cơm trắng + trái cây + trà đá

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
02903.831 828
MS NGỌC TRINH Cell phone: 0943 23 24 27
Email: minhhaitourist.dieuhanh@gmail.com

