
Được bao quanh bởi các ngôi làng nhỏ được biết đến với văn hóa ẩm thực độc 
đáo, thú vị và đặc biệt là những làng nghề thủ công truyền thống lâu đời. Trong 
chuyến đi này, bạn sẽ gặp những người dân địa phương thân thiện và hiếu 
khách, những người hầu hết dành phần lớn thời gian mưu sinh dọc theo dòng 
sông Son yên bình, thơ mộng!

our Trải nghiệm làng quê Phong Nha 
bằng thuyền và xe đạp giới thiệu đến 
du khách một trải nghiệm hoàn toàn 

khác về cuộc sống địa phương tại khu vực 
Phong Nha bên ngoài hang động: một đời 
sống rất phong phú, thú vị, đáng để đi và trải 
nghiệm. Với số lượng tối đa 15 khách mỗi 
tour, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho du 
khách một trải nghiệm thật sự riêng biệt và 
độc đáo, khác hẳn với những chuyến tham 
quan náo nhiệt thường thấy. Chuyến đi sẽ 
khởi hành vào buổi sáng với chợ Xuân Sơn là 
điểm đến đầu tiên. nơi bạn sẽ được tận mắt 
chứng kiến những hoạt động thường ngày 

của người dân địa phương vào sáng sớm. 
Sau một lúc đi thuyền, bạn sẽ đến làng Xuân 
Tiến nơi có cơ hội tìm hiểu về các hoạt động 
nuôi cá bè của người dân địa phương, bao 
gồm Cá Trắm Đen Sông Son và Cá Chình 
Phong Nha, loại cá được du khách thập 
phương đánh giá là ngon và đặc biệt mà 
không có ở những nơi khác. Tiếp tục xuôi 
dòng sông Son một đoạn ngắn, bạn sẽ 
xuống thuyền và dạo quanh làng Gia Tịnh, 
ghé thăm nhà dân địa phương, nơi các cô tụ 
họp để cùng nhau đan lát những sản phẩm 
làm từ mây theo yêu cầu của khách hàng.

TRẢI NGHIỆM LÀNG QUÊ PHONG NHA
BẰNG THUYỀN & XE ĐẠP

TOUR GHÉP ĐOÀN 1 NGÀY



Tham quan nhà làm bánh xèo, bánh bèo,
bánh đúc của người dân địa phương

11:20 - 11:50 

Tại đây bạn sẽ được hướng dẫn đan mây 
cũng như thử sự khéo léo của mình. Tiếp đến, 
bạn sẽ trở về thuyền và tiếp tục đi đến làng 
Gia Hưng. Ở đây nổi tiếng với nhà thờ giáo 
xứ Gia Hưng - là một trong những nhà thờ 
đẹp và ấn tượng trong khu vực với kiến trúc 
bằng gỗ độc đáo bậc nhất. Từ nhà thờ đi một 
đoạn ngắn, bạn sẽ đến nhà cô Cường chuyên 
làm các loại bánh từ bột gạo như bánh xèo 
hay bánh bèo. Bạn sẽ được tận mắt chứng 
kiến đôi tay điêu luyện của cô liên tục cho ra 
những chiếc bánh nóng hổi. Nếu thích bạn 
có thể mua một ít bánh về thuyền để nhâm 
nhi cùng ly nước lá vằng mát lạnh. Sau khi 
thăm làng và làm bánh xèo, bạn sẽ trở về 
thuyền và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bữa trưa ngon miệng được phục vụ ngay 
trên thuyền, bạn sẽ có cơ hội được bơi lội 
trên sông tại Liên Trạch trước khi bắt đầu 
phần thứ hai của chương trình. Thuyền sẽ 
ngược về lại đến bến thuyền Hạ Môn, du 
khách sẽ nhận xe đạp, chuẩn bị cho chặng 
tiếp theo của hành trình trong ngày. Với 
khoảng 2 giờ đạp xe qua những ngôi làng 
nhỏ về lại Phong Nha, bạn sẽ bắt gặp bức 
tranh thôn quê hiền hòa, yên bình với đám 
trẻ chăn trâu hồn nhiên nô đùa cạnh cánh 
đồng, những ngôi nhà nhỏ phảng phất khói 
bếp chiều bên rặng tre...
Các bạn sẽ cùng Hướng dẫn viên khám phá, 
tìm hiểu những hoạt động thú vị của người 
dân nơi đây và ngắm ánh hoàng hôn tuyệt 
đẹp khi mặt trời dần khuất sau rặng núi! 

Xe sẽ đón khách ở các khách sạn Phong 
Nha về chợ Xuân Sơn

Tham quan chợ Xuân Sơn

Thuyền đón khách ở bến phà Xuân Sơn và di
chuyển đến làng Xuân Tiến

Tham quan mô hình nuôi cá chình và cá 
trắm của người dân địa phương

Thuyền rời làng Gia Tịnh, đi đến Gia Hưng

Tham quan nhà thờ Gia Hưng

Đi bộ từ bờ sông vào làng Gia Tịnh
và tham quan mô hình đan lát của người dân 
địa phương

Thuyền rời làng Xuân Tiến, đi đến
làng Gia Tịnh

7:45 - 8:15 

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

8:15 - 8:35 

8:35 - 8:55 

8:55 - 9:25 

9:25 -9:45 

9:45 - 10:25 

10:25 - 10:40 

10:40 - 11:20 

Chuyến tham quan bằng thuyền và xe đạp 
xung quanh Phong Nha một ngày được thiết 
kế và xây dựng hoàn hảo cho tất cả những 
du khách muốn trải nghiệm cuộc sống địa 
phương phong phú, đa dạng cùng đội ngũ 
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp.



LIÊN HỆ

Email: contact@didithoi.com
Hotline: 091 990 0423

Quay trở lại thuyền. Ăn trưa trên thuyền
đồng thời thuyền sẽ di chuyển đến khu vực 
cầu treo Liên Trạch

11:50 - 13:00 

Bơi lội, hòa mình vào sông quê 
13:00 - 13:30 

Thuyền trở về khu vực bến Hạ Môn để
khách đạp xe đạp

Briefing

13:30 - 14:00 

14:00 - 14:10 

Đạp xe về lại Oxalis Home. Kết thúc tour.
14:10 - 15:40 

GIÁ & ĐẶT CHỖ

VND 1,320,000 /khách (bao gồm thuế 
VAT) - Tour khởi hành hàng ngày – Tối đa 15 
khách/Tour. Yêu cầu đặt chỗ trước do giới 
hạn số lượng khách tham gia mỗi tour.

TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

3 – 4 giờ Du thuyền

2 giờ Đạp xe

Bữa trưa, nước uống

Tour không bao gồm chi phí cá nhân phát 
sinh và đồ uống phát sinh

BẠN NÊN CHUẨN BỊ

Giày và trang phục thoải mái, nhẹ nhàng

Kem chống nắng

Mũ, kính mát

Thuốc chống côn trùng

Máy ảnh hoặc điện thoại

Áo mưa


