KÍNH GỬI:QUÝ KHÁCH HÀNG

Chương trình du lịch, khám phá, trãi nghiệm
KHÁM PHÁ U MINH HẠ MÙA GÁC KÈO ONG
Thời gian
Dự kiến khởi hành
Phương tiện

: 01 ngày
: Theo yêu cầu
: Đi và về bằng xe

Đồng hành cùng BenThanh Tourist trong chương trình “Đất phương Nam – Về U
Minh Hạ mùa gác kèo ăn ong”. Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với những chuyến
chèo thuyền, cắm câu, dỡ lọp bắt cá, theo chân thợ gác kèo ong khám phá rừng U Minh Hạ
huyền thoại, đi lấy mật ăn ong rừng và tận hưởng hương vị thơm ngọt đặc trưng của mật ong
rừng, thưởng thức ẩm thực hoang dã như lẩu chua lươn đồng U Minh, cá lóc đồng nướng trui,
gỏi ong non.

BENTHANH TOURIST – JOURNEY TO YOUR

NGÀY

LỊCH TRÌNH
07h00: Xe và HDV du lịch Bến Thành đón khách tại điểm hẹn
đưa đoàn đi Hòn Đá Bạc.
09h00: Đến Hòn Đá Bạc, Qúy khách tham quan cụm đảo,
Khám phá hệ sinh thái rừng nguyên sinh vô cùng phong phú,
đa dạng với các mảng rừng và thảm thực vật quý hiếm. Nơi
gắn liền với chiến công hiển hách của chuyên án CM12 –
đánh bại cuộc nhập biên phá hoại , âm mưu lật đổ chế độ Xã
hội chủ nghĩa do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Ngày 1:
CÀ MAU –
HÒN ĐÁ

10h00: Tiếp tục hành trình đi tham quan Khu du lịch sinh
thái Rừng U Minh Hạ (Khu DL Mười Ngọt). Tại đây, Qúy
khách trãi nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người dân địa
phương thông qua các hoạt động:

BẠC– KDL
MƯỜI NGỌT
(Ăn trưa)

Tham quan vườn cây đủ đủ trĩu quả, nơi chưng cất
rượu theo cách truyền thống
Tham gia đổ lợp bắt cá, đổ trúm lươn
Đồng hành cùng người dân đi gác kèo ong, thu
hoạch ong (ăn ong).
Khám phá rừng U Minh huyền thoại với hoạt động
đi xuồng trên những con kênh xuyên rừng.
12h00:Thưởng thức bữa trưa với các món đặc sản đặc
trưng của rừng U Minh Hạ: Gỏi ong non, 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.
14h00: Qúy khách khởi hành về lại Cà Mau.
16h00: Đến thành phố Cà Mau. Kết thúc chương trình tham
quan tại Cà Mau. Hướng dẫn viên BenThanhTourist chia tay
và hẹn gặp lại Qúy khách.
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 GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em dưới 05 tuổi : miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.
 Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi : 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ ghép
chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên
mua thêm 1 suất giường đơn.
 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.
GIÁ BAO GỒM:
- Xe vận chuyển: 7 chỗ hoặc 16 chỗ tùy số lượng khách.
- Ăn uống:
Đối với nhóm khách dưới 3 khách: Khách tự túc ăn, uống theo tour.
Đối với nhóm khách từ 4 khách trở lên: 01 bữa chính (trưa) tại nhà dân (Set Menu 120.000đ/khách/bửa).
Thực đơn có các món ăn địa phương: chiên, xào, kho, canh hoặc lẩu, cơm trắng, trái cây tráng miệng, trà đá.
- Hướng dẫn viên:
 Hướng dẫn viên Bến Thành Tourist chuyên nghiệp, nhiệt tình, am hiểu tuyến điểm đưa đoàn tham quan suốt
tuyến.
- Bảo hiểm: Bảo hiểm du lich suốt tuyến, mức bồi thường tối đa 100.000.000 vnd/trường hợp
- Tham quan:
o Vé tham quan tại các điểm du lịch có trong chương trình (1 cửa)
- Chi phí khác trong chương trình:
 02 khăn + 02 chai nước 500ml/ngày/khách.
 Thuế GTGT (VAT): 10%
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
- Những điểm tham quan không có trong chương trình
- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức ăn - uống ngoài chương trình, lệ phí chụp ảnh tại các điểm
tham quan, Chi phí mua sắm và thưởng thức hải sản….
- Phụ thu phòng đơn (Tự ý phát sinh thêm phòng riêng)
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
BENTHANH TOURIST – VĂN PHÒNG CÀ MAU

53 Ngô Quyền, P. 9, TP. Cà Mau
Tel: 0290. 3 540 234
- Fax: 0290. 3 540 345
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