U MINH – HÒN ĐÁ BẠC – KDL 10 NGỌT
“Gác Kèo Ong & Ăn Ong Tại Rừng U Minh Hạ”
Thời gian : Đi về trong ngày
Phương tiện: Xe Oto + Xuồng tham quan

Buổi sáng : Vườn Quốc Gia U Minh Hạ – Hòn Đá Bạc (Tự túc ăn sáng)
07g30: HDV Vietravel Cà Mau đón khách tại điểm hẹn. trên đường ghé tham quan Vườn
Quốc gia U Minh Hạ. Tại đây, Du khách chinh phục Vọng Lâm Đài cao 26m để tham quan toàn
cảnh Vườn Quốc Gia U Minh Hạ.
Sau đó Đoàn Khởi hành đi KDL Hòn Đá Bạc, đến Hòn Đá Bạc : Du khách tham quan Bia
Kỷ niệm Chiến thắng CM12 – Chiến thắng vẻ vang của lực lượng An Ninh Nhân Dân, viếng
Tượng Đài Vì An Ninh Tổ Quốc, Nhà Truyền Thống và viếng Phủ Thờ Hồ Chủ Tịch. Tiếp tục
viếng Lăng Ông Nam Hải – Nơi thời bộ xương cá Ông cứu ngư dân khi gặp nạn trên biển, Di tích
Dấu chân tiên và Bàn Tay Đá Thiên Tạo …

Buổi chiều: Khu sinh thái cộng đồng Mười Ngọt (01 bữa ăn trưa)
Đoàn di chuyển sang Khu Sinh Thái Cộng Đồng Mười Ngọt. Tại đây du khách có thể tận
hưởng được không khí trong lành tại xử Rừng Tràm bạt ngàn, thay đồng phục áo bà ba – quần nưa,
đoàn tham gia vào một số hoạt động cùng với người dân địa phương nơi đây:
Quý khách bắt đầu chuyến khám phá rừng U Minh huyền thoại với hoạt động đi xuồng (vỏ
lãi) trên những con kênh xuyên rừng, tham quan trên 60 hecta rừng tràm.
Tham gia đổ lợp bắt cá, rùa, đổ trúm lươn tận mắt thấy được sự giàu có về sản vật của rừng U
Minh Hạ.
Đồng hành cùng người dân đi gác kèo ong, thu hoạch ong (ăn ong). Du khách được theo
những người thợ rừng trải nghiệm nghề gác kèo ong, được tự tay vắt những tổ ong sóng sánh mật
(lịch trình ăn ong được thực hiện khi thời tiết nắng)
Dùng bữa trưa với những đặc sản đặc trưng của rừng U Minh Hạ: gỏi ong non, ong non
chiên giòn, lươn um lá nhàu, cá lóc nướng, cá rô kho tộ, rắn bông súng xào rau ngổ, gà vườn hấp
chuối, cá lóc luộc hèm, canh chua lươn, lẩu mắm…ăn kèm với các loại rau rừng, rau đồng. Đặc biệt

Quý Khách có thể mua rượu mật ong về làm quà cho người thân – Đây được xem là đặc sản của
Rừng U Minh Hạ.
15g00: HDV đưa Quý Khách về lại TP.Cà Mau, kết thúc chương trình tham quan và hẹn gặp
lại Quý Khách.
 Giá vé cho trẻ em:
Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung 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 12 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (có xuất ăn riêng) .Hai người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
Trẻ em 12 tuổi trở lên phải mua một vé.
 Giá tour bao gồm:
 Xe tham quan suốt chương trình.
 Hướng dẫn viên tiếng Việt.
 Ăn theo chương trình.
 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 tai bèo, Khăn Rằn Vietravel.
 Chi phí đi xuồng vào trong Rừng.
 Chi phí đồng phục áo bà ba + quần nưa.
 Giá tour không bao gồm:
 Chi phí cá nhân.
 Chi phí tham quan ngoài chương trình.
 Câu Cá, mua cá của KDL.

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: 104
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

