CÀ MAU – ĐẤT MŨI – BIỂN KHAI LONG
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Xe ôtô

Buổi sáng: TP. Cà Mau – KDL Đất Mũi
07h30: Xe và Hướng Dẫn Viên Vietravel Cà Mau đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi KDL
Mũi Cà Mau – Nơi cuối trời Tổ Quốc.
Đến với Khu Du Lịch Sinh Thái Mũi Cà Mau - Nơi hàng năm được phù sa bồi lấn 80 - 100m, du
khách sẽ được tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Mốc tọa độ Quốc gia – GPS 0001, Panô biểu
tượng Mũi Cà Mau. Quý khách tiếp tục chinh phục Vọng Hải Đài cao 20,5 mét ngắm nhìn toàn cảnh
Mũi Cà Mau, Hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – Khu Dự trữ Sinh quyển
Thế giới.
Buổi chiều: Đất Mũi – Biển Khai Long – TP. Cà Mau
Dùng cơm trưa tại nhà hàng Công Đoàn Mũi Cà Mau, thưởng thức các món ăn thủy hải sản đặc
trưng nơi tận cùng Tổ Quốc như: vọp, ốc len xào dừa, gỏi bồn bồn, cá thòi lòi nướng muối ớt, cá nâu,
cá ngát, cá dứa, cá bóp… Đặc biệt, Qúy khách có thể giao lưu đàn ca tài tử Nam bộ(nếu có yêu cầu,
chi phí tự túc).
Sau khi dùng cơm trưa, đoàn lên xe về lại TP. Cà Mau. Trên đường về đoàn ghép tham quan KDL
Biển Khai Long - Đây là một bãi cát vàng trải rộng đến 100m, chạy dài gần 4km. Bãi rộng 230 ha và
hàng năm tiếp tục tiến ra biển. Khi triều xuống, bãi cát cứ rộng dần và hình thành nên những bãi cát
dài uốn lượn hình sóng rất đẹp mắt. Bờ biển nơi đây còn hoang sơ, kỳ vĩ với môi trường sinh thái trong
sạch, xung quanh được bao bọc hệ sinh thái rừng biển.Trở ra xe, tiếp tục về lại Cà Mau. Về đến TP
Cà Mau, HDV chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại.

 Giá vé cho trẻ em:
 Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chug với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ
em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
 Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm
1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi.
 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.
 Giá tour bao gồm:
 Xe đưa đón và tham quan suốt chương trình.
 Canô tham quan Đất Mũi
 Hướng dẫn viên tiếng Việt.
 Ăn uống theo chương trình: 01 bữa trưa tại Đất Mũi
 Vé tham quan theo chương trình.
 Bảo hiểm du lịch mức bồi thường cao nhất 60.000.000 vnd/ vụ.
 Nước suối: 01 chai 0,5L/ ngày/ khách.
 Nón Vietravel.
 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)

1,490,000đ
(1 khách)

920,000đ
(1 khách)

790,000đ
(1 khách)

620,000đ
(1 khách)

520,000đ
(1 khách)

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

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

