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
VŨNG CHÙA – ĐÈO NGANG – LIỄU HẠNH – ĐÁ NHẢY
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 HDV đón quý khách tại Đồng Hới khởi hành đi Vũng Chùa

09:00

Vũng Chùa - Đảo Yến nằm cách Đèo Ngang 7km về phía nam, thuộc thôn
Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Mũi Rồng, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính 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"
Quý khách đến khu vực an táng thắp hương tưởng nhớ tại phần mộ của 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

10:30

Tiếp tục hành trình đến Đèo Ngang ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà
Tĩnh và Quảng Bình được biết đến qua thơ văn của nhiều thi nhân
Trên đường đến Đèo Ngang quý khách đến thăm đền thờ bà Liễu Hạnh
nằm dưới chân núi Đèo Ngang
Theo con đèo uốn lượn quanh co, xe đưa đoàn đến đỉnh đèo Ngang tham
quan “Cổng Trời” di tích của cửa ải Hoành Sơn Quan bằng gạch đá được
xây vào năm 1833 thời vua Minh Mạng để kiểm soát việc qua đèo. Đứng
trên đỉnh Ngoạn Mục để thưởng ngoạn núi non kỳ vĩ, biển trời mênh mông

11:30

Quý khách nghỉ ngơi dùng bữa trưa

13:00

Quý khách dừng chân ghé thăm Đá Nhảy, tắm biển, chụp hình lưu niệm

15:00

Dừng chân ghé tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Đồi Cát Quang Phú. Quý
khách sẽ có những cảm giác như mình đang lạc vào sa mạc với những cồn
cát trắng xóa, mịn màng trải dài miên man như câu nói quen thuộc “Chang
chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”. Những đồi cát mênh mông thiên
nhiên tạo ra như thách thức bước chân ham muốn lang thang khám phá.

17:30

Đến Đồng Hới, 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.
 Hương & hoa tại các điểm tâm linh.
 Nước suối Lavie + khăn lạnh: 02 chai, cái /khách/ngày.
 Bảo hiểm du lịch MIC, mức bồi thường tối đa: 20.00.000 đồng/ người/ vụ.
Giá tour chưa bao gồm:
 Hóa đơn GTGT
 Các chi phí cá nhân, ăn uống, tham quan các điểm 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.

