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TOUR KHÁM PHÁ RỪNG DỪA BẢY MẨU


Địa điểm tham quan: Khu di tích Rừng dừa Bảy Mẩu – Khu du lịch sinh thái
Hoi An Eco Discovery, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.



Thời gian: Từ 9h00 đến 14h00



Ngày khởi hành: hàng ngày



Chƣơng trình cụ thể:
 9h00: Đón khách tại điểm hẹn trong Hội An
 9h30 – 10h15: Tham quan Rừng dừa Bảy Mẩu bằng thuyền thúng, trong hành
trình tham quan : khách du lịch đư ợc người dân địa phương dạy cách làm nhẫn,
đồng hồ, mũ,… bằng lá dừa, học cách chèo thúng chai, tham gia cuộc đua
thuyền thúng đến khu du lịch sinh thái Hoi An Eco Discovery.
 10h30 – 11h30: Tham gia trò chơi dưới nước game đồng đội tại bãi vui chơi
 11h30 – 13h30: Ăn trưa + nghỉ ngơi câu cá tự do
 14h00: Chia tay khu du lịch trở về điểm đón



Đơn giá dịch vụ: (Chưa bao gồm 10% thuế GTGT)
Số lƣợng
(khách)

Giá

2–4

780.000

5–9

520.000

10 – 19

439.000

20 trở lên

390.000

Trẻ em

Từ 5 đến 10 tuổi

50% đơn giá tour

Trên 10 tuổi

100% đơn giá tour

Dưới 5 tuổi

Free ( xuất ăn theo bố mẹ)

 Thực đơn bữa trƣa:
1) Búp chuối trộn tôm thịt
2) Nghêu hấp
3) Điệp nướng
4) Tôm hấp
5) Mực hấp
6) Gà nướng
7) Canh chua cá
8) Rau muống xào
9) Cá sốt cà chua
10) Cơm trắng
11) Tráng miệng bánh ít
 Tour bao gồ m:
-

Thuyề n thúng , áo phao , nón lá trong chuyến tham quan, 1 đơn vị nước
suối nhỏ/ 1 khách.

-

Hướng dẫn viên

-

Bữa ăn chiń h

 Ghi chú:
-

Chi phí trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

-

Chi phí trên chưa bao gồm nước uống

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể
CÔNG TY TNHH MTV CẨM THANH DISCOVERY
 Add: Tổ 4, thôn Vạn Lăng, Cẩm Thanh, Hội An
 Hotline: 0905 992 528 (Miss Lan)
 Email: tuanlienhoian@gmail.com
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
KÍNH MONG ĐƢỢC HỢP TÁC

