CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỆ AN 2018
HUẾ - RỰC RỠ HOA SẮC HOA XỨ NGHỆ (2 NGÀY 3 ĐÊM)
Lịch khởi hành tại Huế: 14/12, 21/12, 28/12 năm 2018

Tour "Rực Rỡ Sắc Hoa Tháng 12 - Xứ Nghệ" với rất nhiều điểm nhấn hấp dẫn:
- Chiêm ngưỡng chụp ảnh tại: Cánh Đồng Hoa Hướng Dương - Tam Giác Mạch - Cánh Bướm
(Nghĩa Đàn); Đảo Chè Thanh Chương
- Trải nghiệm Homestay đồng bào Thái & Thác Kèm - dải lụa trắng giữa đại ngàn (Con Cuông)
Miền Tây Xú Nghệ.
- Tặng Photo Tour
Ngày 1: Huế - Vinh
21h00 Quý khách lên xe giường nằm khởi hành đi Tp. Vinh. Nghỉ đêm trên xe.
Ngày 2: Vinh – Nghĩa Đàn – Con Cuông (Ăn trưa, tối)

Sáng: Khoảng 5h30 đến Tp. Vinh, quý khách tự túc ăn sáng, café.
08h00: Xe và HDV đón quý khách tại điểm tập kết. Khởi hành đi tham quan Cánh Đồng Hoa
Hướng Dương và Cánh Đồng Hoa Tam Giác Mạch tại huyện Nghĩa Đàn.
10h00: Đoàn tham quan chụp hình tại Cánh đồng Hoa Hướng Dương. Từ một cánh đồng
hương liệu của nhà máy sữa TH, cánh đồng Hoa Hướng Dương đã trở thành một địa điểm thu hút
khách du lịch hàng đầu về Nghệ An trong tháng 11 – 12 hằng năm.
11h30: Đoàn dừng ăn trưa tại thị xã Thái Hòa. Xong bữa trưa, đoàn nghỉ ngơi tại nhà hàng.
13h30: Đoàn tham quan Cánh đồng Tam Giác Mạch và cánh đồng Hoa Bướm. Không cần
phải lặn lội xa xôi tới miền núi Tây Bắc mới có thể “sống ảo” cùng hoa Tam Giác Mạch, mà
bâygiờ bạn đã có thể chứng kiến tận mắt loài hoa kỳ diệu này tại Nghệ An.

16h00: Đoàn lên xe, khởi hành đến với Con Cuông.
18h00: Khởi hành về địa điểm Homestay tại Bản Nưa – Xã Yên Khê – Con Cuông. Những ngôi
nhà sàn và văn hóa của dân tộc Thái nơi đây rất đặc sắc.
Quý khách sẽ có cơ hội được quan sát cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.
19h00: Đoàn ăn tối tại Homestay thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc truyền thống ở đây.
Sau đó đoàn nghỉ tối tại Homestay
Ngày 3: Thác Khe Kèm – Đảo chè – Vinh (Ăn sáng, trưa)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng. Sau đó khởi hành đến với Vườn Quốc Gia Pù Mát.
8h30: Đoàn khởi hành đi tham quan Thác Khe Kèm. Thác Khe Kèm nằm sâu trong lòng Khu
Dự Trữ Sinh Quyển Pù Mát (Con Cuông – Nghệ An); người ta ví nó như dải lụa trắng của đất
trời Xứ nghệ, là địa danh làm say đắm bao lòng du khách thập phương. Tại đây, đoàn sẽ tham
quan tự do, chụp ảnh và có thể ngâm trong dòng nước trong lành của thác.
11h30:HDV đưa khách về Khách SạnMường Thanh Con Cuông ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà
hàng.
13h00: Quý khách khởi hành về với Thành Phố Vinh.
14h30:Trên đường về, đoàn tới Đảo chè Thanh Chươngdừng chân nghỉ ngơi. Quý khách sẽ lên
thuyền du ngoạn vòng quanh đảo chè xanh mướt và cùng lưu lại những tấm hình đẹp tại đây.
Sau khi kết thúc hành trình tham quan. Đoàn khởi hành về lại Tp.Vinh.
17h00:Về tới TP.Vinh.Quý khách tự túc ăn tối. Tự do dạo chơi, tham quan thành phố Vinh.
21h30 Quý khách lên xe giường nằm khởi hành về Huế.

Ngày 4: Huế
Khoảng 5h30 đến Huế. Kết thúc chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những
chương trình sau.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI:
2.100.000đ/khách
GIÁ TOUR BAO GỒM

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

 Xe giường nằm Huế - Vinh – Huế
 Xe du lịch đời mới, chất lượng cao, có điều hòa,
phục vụ suốt tuyến.
 HDV chuyên nghiệp phục vụ đoàn toàn bộ
chương trình.
 Các bữa ăn theo chương trình tiêu chuẩn:
Bữa chính: 150.000VNĐ/suất
 1 đêm NGHỈ tại Homestay Bản Nưa.
 Vé tham quan tại các điểm bao gồm trong chương
trình.
 Bảo hiểm du lịch, mức đền bù tối đa
100.000.000/người/vụ.
 Nước uống đóng chai Thạch Bích: 2
chai/người/ngày.
 Khăn lạnh 2 cái/người/ngày
 Mũ du lịch
 Phó nháy chuyên nghiệp chụp ảnh tặng đoàn
toàn bộ chương trình (gửi ảnh qua mail)

 Thuế VAT
 Các khoản phát sinh ngoài chương
trình.
 Các khoản chi tiêu cá nhân, giặt là,
dịch vụ phòng.

“Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”

