41 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình
0935 758 884 - 0932 758 884
0232 652 8868 - 0232 652 8869
contact@phongnhaexplorer.com

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẢNG BÌNH
THÁM HIỂM ĐỘNG PHONG NHA 4.5KM – XUYÊN SƠN HỒ
TOUR

Thời gian: 1 ngày (07:30 ~ 08:00AM đến 17:00 ~ 17:30PM).
Hiệu lực áp dụng: 01/01/2020 đến 30/12/2021
Điểm đón và tiễn khách: Nội thành Đồng Hới, Phong Nha
Số lượng khách: …..

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
07:30

Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Vườn Quốc Gia Phong
Nha - Kẻ Bàng

08:30

Đến Phong Nha, Quý khách nhận trang thiết bị chuyên dụng và thay trang phục nhà
thám hiểm, nghe phổ biến nội quy, những lưu ý về an toàn trước khi bắt đầu hành trình
xuyên Sơn Hồ.

09:00

Quý khách tham quan 1.2km đầu tiên ở Động Phong Nha, thuyền đưa quý khách vào
sâu hơn bên trong động. Chiêm ngưỡng dòng sông ngầm hùng vĩ, những thạch nhũ lung
linh kỳ ảo, quan sát sự sống từ khu vực lối vào với tôm, cá, dơi... hết 1.2km, sau ánh đèn
cuối cùng, vùng bóng tối chính thức xuất hiện.

10:30

Khám phá vùng tối trung gian, Quý khách rời thuyền đi bộ vượt qua những tảng đá,
những lối đi hẹp và thạch nhũ khổng lồ, giảm tốc độ di chuyển khi đi qua 100m đầu tiên
để nhìn ngắm hình dáng các thạch nhũ hùng vĩ.

11:00

Quý khách nghỉ ngơi dùng bữa trưa dân dã trong hang bên bờ suối.

12:00

Tiếp tục tiến vào sông ngầm, vượt qua những con suối nhỏ, bơi qua dòng sông ngầm
đến bãi cát tuyệt đẹp, tận hưởng cảm giác bước chân trên cát êm mịn như nhung.
Ngay tại đây, Quý khách sẽ được trải nghiệm tắm cát hang động, từ đây dòng nước
trong sông ngầm mạnh hơn, hướng dẫn viên sẽ bố trí dây từ điềm này sang điểm khác
của con sông để Quý khách băng qua sông. Bất ngờ vì có những điểm lòng hang đột
nhiên như rộng ra, cao hơn, ánh sáng kết hợp với màn sương mờ ảo được tạo nên do
nhiệt độ thấp, không gian đậm chất liêu trai. Đó chính là động Huyền Không.

13:30

Trao tặng chứng nhận “Chinh phục Xuyên Sơn hồ và Khám phá 4.500m động Phong
Nha” thành công, như là minh chứng rõ nhất cho sức khỏe, lòng can đảm và sự kiên trì.

15:00

Quay trở về theo con đường cũ, tham quan hang By Ký, hang Tiên và Hang Cung Đình.

15:30

Thuyền đón quý khách trở về bến thuyền Phong Nha.

16:00

Tạm biệt Phong Nha, Quý khách lên xe khởi hành về Đồng Hới.

16:30

Đến điểm hẹn tiễn khách thay mặt Phong Nha Explorer chia tay Quý khách, kết thúc
chương trình tour Quảng Bình, hẹn gặp lại !

Lưu ý: Thứ tự hành trình tour du lịch Quảng Bình có thể thay đổi đề phù hợp với tình hình thực tế
nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tuyến điểm tham quan theo chương trình trong ngày.

Giá tour đã bao gồm:


Xe tham quan du lịch đời mới, máy lạnh suốt chương trình.



Hướng dẫn viên tiếng Việt, Anh chuyên tour suốt tuyến tại Động Phong Nha



Giám sát tour kiêm cứu hộ tại điểm.



01 bữa trưa dân dã trong lòng Động Phong Nha.



Vé tham quan các điểm theo chương trình:
o Vé tham quan Động Phong Nha.
o Vé thuyền rồng Động Phong Nha.



Trang thiết bị nhà thám hiểm:
o Áo quần bảo hộ
o Áo phao cho mỗi hành khách
o Đèn pin đội đầu
o Nón bảo hộ
o Thuyền Kayak
o Dép rọ chuyên dụng



Nước suối + khăn lạnh: 02 chai, cái /khách/ngày.



Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa: 20.00.000 đồng/ người/ vụ.

Giá tour chưa bao gồm:


Hóa đơn GTGT



Các chi phí cá nhân khác, chi phí tham quan các điểm ngoài chương trình.

 Ăn uống ngoài chương trình: Nước uống: bia, rượu, nước ngọt,...
Lưu ý:


Phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới 1,3m, người lớn tuổi, sức khỏe yếu, có tiền sử về tim
mạch, huyết áp sẽ không được phép tham gia chương trình này vì sự an toàn của Quý
khách.



Trước khi tham gia chương trình này Quý khách phải thực hiện cam kết bảo đảm sức
khỏe tốt để thực hiện chuyến đi theo đúng thời gian và lộ trình đã được thông báo.

