NHÀ HÀNG SINH THÁI HOMESTAY HƯƠNG ĐẤT MŨI

ĐC: Ấp Mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau
ĐT : 02903.52 68 68 / Mr Hon 0913122214
Email: gianghoanghon@gmail.com/ luhanhcamau@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 9h00 khách đến điểm du lịch cộng đồng Hương Đất Mũi, hướng dẫn viên đón đoàn, quý
khách tham quan mô hình nuôi cá thòi lòi, ba khía, óc len, cua, vọp tại đây quý khách nghe giới
thiệu các loại ngư lưới cụ phổ biến của ngư dân vùng Đất Mũi như: Lú, chài, lưới, sà di, gập
cua … và cách sử dụng đánh bắt tôm cá, tìm hiểu khu dự trử sinh quyển, hệ sinh thái rừng ngập
mặn, khu nuôi tôm sinh thái.
 Quý khách tham gia chương trình trãi nghiệm: bơi xuồng tham quan hệ sinh thái rừng ngập
mặn, dở gập cua, giăng lưới bắt cá, hoặc đi trãi nghiệm câu cá, dở vó, câu lịch ...
 12h00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng sinh thái Hương Đất Mũi các món ăn đặc sản Mũi Cà
Mau như: Cá thòi lòi nướng muối ớt, tôm rang muối, vọp nướng mở hành, cá ngát kho tộ, mực
xào chua ngọt, Lẩu chua cá bớp, giao lưu đàn ca tài tử.
 Chiều tham quan : khu văn hóa du lịch Mũi Cà Mau, cột mốc quốc gia GPS 0001 điểm cực
nam tổ quốc, Pano biểu tượng Mũi Cà Mau.
 Kết thúc trình tour tại đất mũi.

Số khách

Giá/khách

GHI CHÚ

04
05
06
07
08
09
10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
Treân 26k

230.000
225.000
220.000
215.000
210.000
205.000
200.000Ù
195.000
190.000
185.000
180.000

BAO GỒM:
 Bơi xuồng ba lá.
 Dịch vụ trãi nghiệm, vé tham quan khu du lịch.
 Hướng dẫn viên địa phương.
 An trưa : thực đơn cơm phần 5 món.
KHÔNG BAO GỒM:
 Các loại hải sản đi trãi nghiệm thu hoạch được.
 Ăn uống ngoài chương trình.
 Xe/cano đưa đoàn đến Đất Mũi, và tham quan khu
du lịch.
 Hóa đơn VAT.
 Chọn BBQ hải sản + 150.000 đồng/k
1- Hào nướng đậu phọng.
2- Tôm nướng muối ớt.
3- Vọp nướng mở hành.
4- Cá thòi lòi nướng muối ớt.
5- Mực nướng sa tế.
6- Ốc len xào sả ớt.
7- Lẩu hải sản+ cơm + bún …

BÁO GIÁ TRỌN GÓI
LIÊN HỆ MR HON : 0913122214

Raát haân haïnh phuïc vuï Quí khaùch

