
 

 

 

Sáng đi chiều về-  Phương tiện ô tô 
 

 
 

08h15: HDV Gia Linh Luxury Travel đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi rừng dừa. 

08h45: Chèo thuyền thúng vào rừng dừa nước: 

 Bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống sông nước như: bơi thuyền thúng, tham quan 

rừng dừa Bảy Mẫu, bủa lưới, bắt cá, thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống 

trên thuyền, ngắm cảnh quan cửa biển chiều hôm. 

  hưởng thức    năng  ch o thuyền thúng  của ngư i nông d n. 

  ham quan rừng dừa, nghe những c u chuyện về chiến tranh chống M , trải nghiệm 

câu cua 

  iếp tục ch o thuyền đến nhà sinh thái, nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động như làm 

lưới đánh cá bằng cách truyền thống, c u cá 

  ham gia trò chơi d n gian – team building: đập nồi, đua thuyền thúng, đi thăng 

bằng trên tre,  éo co, thi c u cá… 

 Bạn còn có thể chơi nhiều trò chơi d n gian như  éo co, đập nồi, bắn sung, ôn lại 

những  ỉ niệm tuổi thơ… 

 Đặc biệt   hu du lịch sinh thái rừng dừa bảy mẫu rất thích hợp với các công ty đang 

tìm  iếm địa điểm thú vị để tổ chức chương trình team building. 

11h00: Thưởng thức bữa ăn trưa ngon miệng 

 Thả hồn mình trong quang cảnh thiên nhiên lý thú 

14h30:  Kết thúc chương trình tour 

  



 

 

 

 GIÁ TOUR BAO GỒM:  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

- Thuyền 

- Hướng dẫn viên     

- Ăn trưa 

- Nước suối 01chai/khách/ngày 

- Bảo hiểm du lịch GIC  

- Ăn uống ngoài chương trình và các 

chi phí vui chơi giải trí khác: mua 

sắm hải sản, các trò chơi giải trí trên 

biển. 

- Tiền Tip cho HDV & lái xe. 

- Thuế giá trị gia tăng 10% VAT 

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: free  

- Trẻ em từ 5 – 9 Tuổi: 50% giá tour 

- Trẻ em trên 10 tuổi: 100% giá tour như người lớn 

 


