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
ĐỘNG PHONG NHA - VŨNG CHÙA - ĐÁ NHẢY
TOUR

Thời gian: 1 ngày (08:00AM đến 17:00 ~ 17:30PM)
Hiệu lực áp dụng: 01/01/2020 đến 31/12/2021
Điểm đón và tiễn khách: Nội thành Đồng Hới, Phong Nha
Số lượng khách: …..

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
08:00

Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Phong Nha - Kẻ Bàng

09:00

Đến Động Phong Nha, Quý khách xuống thuyền đi ngược theo sông Son nước
xanh ngắt, trong thấu đáy, nhìn rõ cả những đàn cá đang bơi, ngắm nhìn cảnh núi
non sông nước hữu tình và mất khoảng 30 phút thì tới động.
Tham quan Động Phong Nha chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thạch nhũ đá vôi
nhiều màu sắc với tạo hình lạ mắt sư tử, kỳ lân, cung đình, tượng Phật ...

11:30

Quý khách đến nhà hàng nghỉ ngơi dùng bữa trưa.

13:00

Tiếp tục chương trình, Quý khách lên xe khởi hành đi tham quan và viếng mộ Đại
tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến.
Vũng Chùa - Đảo Yến cách Đèo Ngang 7km về phía nam, thuộc thôn Thọ Sơn,
Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Mũi Rồng, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp là ngọn núi Thọ Sơn thuộc dãy Hoành Sơn đâm ngang ra
biển. Nơi đây được coi là có địa thế "rồng cuộn hổ ngồi".

14:00

Quý khách dâng hương tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại đây quý khách có dịp tìm hiểu tham quan thắng cảnh Vũng Chùa, đứng trên
đỉnh Thọ Sơn nhìn ra bốn bề trời biển, một không gian bình yên và khoáng đạt, có
thể cảm nhận được phần nào lý do Đại tướng chọn nơi đây để yên giấc ngàn thu
và một lần nữa phải ngả mũ trước sự tinh tế của bậc vĩ nhân.

15:30

Dừng chân ghé lại Đèo Ngang, đứng trên Hoành Sơn Quan phóng mắt ra tầm xa,
ngắm nhìn con đèo uốn lượn quanh núi đồi, đắm chìm trong khung cảnh thiên
nhiên như trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.
Quý khách đến Làng Bích Họa Cảnh Dương một làng biển trù phú nổi tiếng với
truyền thống hiếu học và chiếu đấu anh dũng trong chiến tranh. Khám phá trải
nghiệm cuộc sống của ngư dân, tìm hiểu các nghề như chài lưới, chế biến hải sản...
Tham quan và chụp hình lưu niệm với những bức tranh 3D sống động.

16:30

Quý khách dừng chân ghé thăm Đá Nhảy, tắm biển, chụp hình lưu niệm.
Ghé tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Cồn Cát Quang Phú.

17:00

Quý khách lên xe khởi hành về lại Tp Đồng Hới

17:30

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 chuyên tour suốt tuyến.
 Các bữa ăn trong chương trình:
o 01 bữa chính (Bữa trưa): 120.000VNĐ/ Khách/ Bữa.
 Vé tham quan các điểm theo chương trình:
o Vé tham quan Động Phong Nha.
o Thuyền rồng tham quan Động Phong Nha 2 chiều
o Hương & Hoa tại các điểm tâm linh.
 Nước suối + khăn lạnh: 02 chai, cái /khách/ngày.
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/ người/ vụ.
Giá tour chưa bao gồm:
 Hóa đơn GTGT
 Các chi phí cá nhân khác, ăn uống, tham quan ngoài chương trình.
Giá tour trẻ em:
 Trẻ em dưới 1,1m: miễn phí.
 Trẻ em từ 1,1m đến 1,3m: 50% giá tour người lớn.
 Trẻ em từ 1,3m trở lên: 100% giá tour người lớn.

