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Tour con đường di sản

CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG
Mã tour: HTVG00 TOUR HÀNG NGÀY
Tuyến tour: ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ (3 Ngày / 2 Đêm)
Tour du lịch “Con đường di sản miền Trung” sẽ kết nối du khách với các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận bao gồm: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Huế với hai di sản là Quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã Nhạc cung đình; Quảng Nam với hai di sản là Thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Trên mỗi bước đi, du khách còn có thể khám phá
cho mình nhiều điểm đến hấp dẫn: Bà Nà Hill, Cù Lao Chàm, phá Tam Giang…và nhiều bãi tắm tuyệt đẹp: Cửa Đại, Non Nước, Lăng Cô, Nhật Lệ…cùng với những nét ẩm thực độc đáo của Miền Trung.
Một hành trình với những trải nghiệm cung đường kết nối di 3 sản Miền Trung:
♦ Hội An: Một đô thị cổ được bảo tồn tốt nhất tại Việt Nam, với rất nhiều căn nhà phố cổ có độ tuổi hàng trăm năm vẫn còn nguyên vẹn. Hội An lọt vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

♦ Cố Đô Huế: Tìm hiểu về bề dày văn hóa lâu đời, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hữu tình cùng quần thể di tích lịch sử được thế giới công nhận.

♦ Phong Nha Kẻ Bàng: Quý khách được chiêm ngưỡng thắng cảnh thiên nhiên nguyên sơ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, đã được tổ chức văn hoá thế giới UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới... Thưởng thức các đặc sản Hội An: Cao Lầu, Bánh Bao, Bánh Vạc, Hoành Thánh....

Hành trình
Ngày 1: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN (Tr)

11h30 – 12h00: Xe và hướng dẫn viên tour con đường di sản đón quý khách tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó khởi hành về Hội An, trên đường ghé thăm Ngũ Hành Sơn cùng các công trình
kiến trúc, hang động tại đây.
14h30: Nhận phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn Hội An. Nghỉ đêm tại khách sạn, Hội An.
Ngày 2: HỘI AN – HUẾ (S,Tr)

08h00: Dùng điểm tâm tại khách sạn.
10h00: Quý khách tham quan phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ: cầu Nhật Bản, bảo tàng Sa Huỳnh, nhà cổ Tấn Ký… Ăn trưa tại nhà hàng.
14h30: Xe đưa quý khách rời Hội An ra Huế bằng đường hầm Hải Vân.
18h00: Đến Huế nhận phòng khách sạn.
Nghỉ đêm tại khách sạn, Huế.
Ngày 3: THAM QUAN HUẾ (S,Tr)

07h00: Ăn sáng tại khách sạn.
08h00: Đón khách tại khách sạn, di chuyển để đến tham quan Thủy Biều.
Đến đình Lương Quán, quý khách di chuyển bằng xe đạp để đến tham quan vùng làng quê yên bình và tận hưởng hương thơm thanh mát của ngàn hoa đồng nội.
Trò chuyện với chủ nhà trong ngôi nhà rường truyền thống Huế.
Thưởng thức bữa trưa với các món ăn Huế.
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục tham quan lăng vua Khải Định, chùa Thiên Mụ, Đại Nội.
17h00 – 17h30: Xe và hướng dẫn viên Tour Con Đường Di Sản tiễn khách ra sân bay/khách sạn tại Huế.
Kết thúc tour. Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Giá: 2.700.000 VNĐ/KháchVNĐ/người
Bao gồm
1. Xe du lịch đời mới đón - tiễn và phục vụ khách suốt hành trình.
2. Khách sạn 3 sao: 2 - 3 khách / phòng. Trường hợp lẻ nam, lẻ nữ: ngủ phòng ba, trường hợp đi 1 người, phụ thu phòng đơn.
3. Ăn các bữa theo chương trình (S: ăn sáng; Tr: ăn trưa).
4. Vé tham quan các điểm.
5. Hướng dẫn viên suốt tuyến phục vụ tận tình.
6. Nước uống, khăn lạnh.
7. Bảo hiểm du lịch.
8. Thuyền tham quan chùa.
Không bao gồm
1. Ăn tối
2. Chi phí cá nhân.
3. VAT.
4. Đồ uống trong các bữa ăn.
Ghi chú
* GIÁ TOUR:
Phụ thu:

2,700,000 VNĐ/Khách

• 850.000đ/khách, tham quan Tam Giang (đã gồm 1 đêm ngủ tại Huế)
• 900.000đ/khách, tham quan Phong Nha (đã gồm 1 đêm ngủ tại Huế)
• 960.000đ/khách, tham quan Cù Lao Chàm (đã gồm 1 đêm ngủ tại Đà Nẵng/ Hội An)
• 1.300.000đ/khách, tham quan Bà Nà (đã gồm 1 đêm ngủ tại Đà Nẵng)
• Thời gian áp dụng: 31/12/2017.
Chính sách giá tour trẻ em:

• Trẻ em dưới 4 tuổi: Được miễn phí (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 4 tuổi, trẻ em thứ hai trở lên phải mua ½ giá tour.
• Trẻ em từ 4 -10 tuổi, được giảm 30% chi phí tour (ngủ chung cùng bố mẹ).
• Trẻ em trên 10 tuổi được tính theo giá của người lớn.
Lưu ý khi đăng kí mua tour:
Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng và thời tiết tại địa điểm đến nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan có trong chương trình (nếu cắt bớt có sự đồng ý của khách hàng).
Điều kiện hủy tour:
Trước 4 ngày khởi hành:
Không mất phí
Trước 2 ngày khởi hành:
50% giá tour
Ngay trong ngày khởi hành: 100% giá tour
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