Khám Phá Xứ Sở Bạc Liêu
Buổi sáng : Văn hóa – Trải Nghiệm tại TP.Bạc Liêu

08g00: HDV đón Đoàn khởi hành đi Bạc Liêu. trên đường ghé vào
tham quan Nhà Thờ Cha Diệp – nơi gắn liền với một nhân vật nổi tiếng – cha Trương Bửu
Diệp, vị linh mục được xem như một vị thánh vì sự linh thiêng, thi ân giáng phúc cho những ai
tin tưởng nguyện cầu.
HDV đưa Đoàn tham quan Nhà Công Tử Bạc Liêu. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1919, do
kỹ sư người Pháp thiết kế. Công trình đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch của Bạc
Liêu khi mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan.
Rời Nhà Công Tử, HDV sẽ đưa quý khách đến tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn
ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu - nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác ra bản Dạ cổ hoài
lang bất hủ. Đoàn lên xe đi ra hướng Phường Nhà Mát TP.Bạc Liêu tham quan một số tuyến
điểm như sau :
+ Mẹ Nam Hải : Đây là một công trình có giá trị văn hóa tâm linh nổi bật của người dân nơi đây.
Khách du lịch có thể đến cầu may mắn hay tận hưởng giá trị thiêng liêng mà nơi đây mang lại.
+ Nhà máy điện gió Bạc Liêu : Là một trong những nhà máy điện gió đầu tiên tại Việt Nam,
+Chùa Xiêm Cán : Là ngôi chùa mang nét kiến trúc Khmer, chùa Xiêm Cán sở hữu những họa
tiết độc đáo nơi mái vòm, tường, các hàng cột và cầu thang… Tuy được xây dựng từ đầu thế kỷ
20 nhưng chùa vẫn giữ được những đặc trưng của nền văn hóa Khmer.
Sau khi quý khách tham quan tại Chùa Xiêm Cán, Đoàn khởi hành về lại Thành Phố Bạc
Liêu. Ăn trưa dạo ngắm cảnh tại KDL Hồ Nam.

Buổi Chiều :Viếng Chùa trong nội ô Thành Phố Bạc Liêu:

13g30: HDV đón Đoàn đi tham quan viếng 5 kiểng Chùa nổi tiếng trong nội ô Thành Phố
Bạc Liêu như Chùa Vĩnh Hòa, Chùa Vĩnh Đức, Chùa Cô Bảy, Chùa Ông, Chùa Bà…..
16g00: Sau khi viếng cảnh Chùa, HDV dừng tại Quảng trường Hùng Vương cho quý
khách tham quan khu vực xung quanh quảng trường có rất nhiều các công trình phụ trợ, tạo điểm
nhấn ấn tượng như: Cây đờn kìm cao nhất Việt Nam (18,5m), nhà hát Cao Văn Lầu, 3 khối tượng
biểu trưng tình đoàn kết dân tộc Việt - Hoa - Khmer…
Lưu ý : Thời gian có thể linh động thay đổi tùy tình hình thực tế, thời gian được ghi
trong chương trình mang tính chất tham khảo.
 Giá tour bao gồm:
 Xe tham quan suốt tuyến
 Ăn uống theo chương trình
 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.
 Công tác Phí HDV.
 Giá tour không bao gồm:
 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi…
 Chi phí tham quan ngoài chương trình.

BẢNG GIÁ TOUR THAM KHẢO
Số Lượng Khách & Giá Tiền
1 khách

2 khách

3-5 khách

6-7 khách

8-9 khách

11-14 khách

2,390,000đ
(1 khách)

1,690,000đ
(1 khách)

1,190,000đ
(1 khách)

790,000đ
(1 khách)

690,000đ
(1 khách)

590,000đ
(1 khách)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
PHÒNG KHÁCH LẺ - DU LỊCH TRONG NƯỚC
Điện thoại: 02903. 55 88 99 – Nội bộ: 102,104,121,115
Fax: 02903. 55.22.98

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

