CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH CÀ MAU
Địa chỉ : 341 Quản Lộ Phụng Hiệp , P. Tân Thành, Tp. Cà Mau
Điện thoại : 0290.3592.118 - 0913122214
Email : luhanhcamau@gmail.com – gianghoanghon@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình tham quan- trãi nghiệm:

N

1: HOMESTA ĐẤT MŨI (ăn trưa, chiều)
Quý khách sẽ ăn sáng tại Thành phố Cà Mau. Xe đưa quý khách Đất Mũi trên tuyến đường Hồ

Chí Minh quý khách theo dọc hơn 40 km bờ biển, ngắm nhìn Hòn Khoai cách đất liền 20 km, đến
vườn quốc gia Mũi Cà Mau, nơi có khu Ramsar thứ 5 của Việt Nam, quý khách đến khu vực xã Đất
Mũi là đơn vị hành chánh cấp xã tận cùng tổ quốc.
10h00 đoàn quan khu du lịch văn hóa Mũi Cà Mau điểm cực nam tổ quốc. chụp hình lưu niệm
tại mốc tọa độ quốc gia (GPS 0001), tham quan “Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau” biểu tượng con
tàu vươn ra biển, tiếp tục đếnkhu vực bờ kè nơi duy nhất ở Việt Nam ba mặt giáp biển tham quan
điểm cuối cùng đường Hồ Chí Minh.
11h00 Check in dùng cơm trưa tại nhà hàng sinh thái homestay với nhiều món ăn đặc sản,
dân dã nợi tận cùng tổ quốc như: Vọp nướng mở hành, cá thòi lòi nướng muối ớt, cá kèo kho tộ,
lẩu chua cá ngát …
Buổi chiều: Quý khách sẽ tham gia chương trình trãi nghiệm “ Một ngày làm ngư dân” bơi
xuồng ba lá tham quan rừng ngập mặn, tham gia đi đánh bắt cá bằng các dụng cụ: câu , chài lưới,
đặt lú, đặt gập, …

Buổi tối: tham gia nhiều hoạt động cùng người dân địa phương: đi xổ vuông , đặt lú bắt tôm,
soi ba khía… thưởng thức tiệc nướng (BBQ) các loại hải sản thu hoạt được và giao lưu chương trình
văn nghệ đờn ca tài tử (chi phí tự túc) , nghỉ đêm homestay.
N

2: N ẮM BÌNH MINH ĐẤT MŨI (ăn sáng)

6h00 quý khách tự túc đi ngắm “bình minh đất mũi” nơi ba mặt giáp biển nhìn mặt trời mọc ở
biển đông và lặn biển tây
7h00 Điểm tâm sáng cháo hào, cháo h i s n sau xe đưa đoàn về Cà mau, đoàn về đến Cà Mau kết
thúc chương trình.

CA MAU TRAVEL THỎA NIỀM ĐAM ME
* Bảng giá trọn gói cho đoàn:
Số khách

5–7k

8 – 10 k

11 – 15 k

16 - 20k

21 - 26k

T

Giá/khách

790.000

750.000

690.000

590.000

540.000

490.000

-30

31 trở n
450.000

Giá tour bao gồm:
01 buổi ăn sáng: cháo hào, cháo h i s n, mì xào h i s n, caphe.
+ 01 bữa ăn trưa : Óc len xào s ớt, cá thòi lòi nướng muối ớt, thịt ram mặn, lẩu chua cá ngát,
bồn bồn xào vọp, trái cây, cơm, trà đá.
+ 01 bửa ăn chiều: Vọp nướng mở hành, cá đối chiên xù, ghẹ biển hấp, cá kèo kho tộ, lẩu
chua cá bóp, rau luột, cơm, trái cây, trà đá.
+ Phí tham quan, dịch vụ trãi nghiệm, giăng lưới, câu cua, bắt ba kh a. hướng dẫn viên.
01 đêm ngủ homestay, đàn ca tài tử, xuồng bơi.

* Gía tour không bao gồm:
+ Chi phí ăn uống ngoài chương trình, h i s n thu hoạt, BBQ h i s n .
Thuế VAT 10%, trang phục ngư dân.
+ Xe ô tô: Cà Mau – Đất Mũi – Cà Mau.
 BBQ h i s n: 250.000 đồng/khách.
1- Hào nướng đậu phọng.
2- Vọp nướng mở hành.
3- Cá thòi lòi nướng muối ớt.
4- Tôm nướng muối ớt.
5- Mực nướng sa tế.
6- Ốc len xào s ớt.
7- Ba khía rang me.
8- Lẩu h i s n. (cua, cá, tôm, mực, ngao …)

*Lưu ý: Lể 30/4-1/5 tour không tăng giá - Bảng giá được áp dụng đến ngày 31/12/2018.

* Xin vui

ng i n h : Mr Hon 0913122214.

CÀ MAU TRAVEL RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ KHÁCH !

