
TOUR RIÊNG 1 NGÀY

Phong Nha – Ngôi làng nằm ẩn mình giữa những khu rừng già, bao quanh bởi 
núi đá vôi, những thung lũng và dòng sông thanh bình của miền Trung Việt 
Nam, nơi bạn luôn được chào đón bằng những nụ cười thân thiện, những cái 
bắt tay niềm nở cho dù lần đầu bạn dừng chân nơi đây!

our khám phá Phong Nha bằng xe 
đạp nguyên ngày đưa đến cho bạn 
một cảm nhận gần gũi với cuộc sống 

làng quê nơi đây hơn bao giờ hết – điều mà 
bạn không giờ cảm nhận được nếu chỉ ngắm 
nhìn qua cửa khung cửa kính ô tô! Chương 
trình bắt đầu với đoạn đường đạp xe dọc 
theo bờ sông Son từ Phong Nha đến với 
thung lũng Bồng Lai, một làng quê không 
giống với bất kỳ nơi nào khác ở Việt Nam. 
Bạn sẽ có cơ hội đi ngang qua những trang 
trại nhỏ xinh trải dài bất tận theo những 
ngọn đồi, những ngôi nhà nhỏ ẩn mình dưới 
bóng cây xanh mát, những đứa trẻ tung tăng 
đi qua cánh đồng lúa hay những đàn trâu nối 
đuôi nhau thong thả băng qua thung 
lũng…Hàng loạt điểm đến hấp dẫn và thú vị 

trong chuyến đi này như Wild Boar Eco Farm, 
Pub of Cold Beer… được du khách cực kỳ yêu 
thích với trải nghiệm hoàn toàn dân dã, bản 
địa. Bạn sẽ có cơ hội dừng lại ở một trong 
những nhà dân địa phương này để ăn trưa và 
trò chuyện cùng chủ nhà, những người cực kỳ 
thân thiện, hiếu khách và luôn có những câu 
chuyện thú vị dành riêng cho bạn! Sau khi 
thưởng thức bữa trưa với thịt nướng và bia 
lạnh, bạn sẽ bắt đầu chặng thứ hai của hành 
trình. Từ Bồng Lai, đạp xe theo đường Hồ Chí 
Minh trở lại cuối làng Phong Nha. Bắt chuyến 
đò ngang di chuyển qua làng Trằm Mé nơi 
bạn có thể thấy thêm nhiều điều thú vị về 
cuộc sống của người dân đia phương xung 
quanh Phong Nha nhộn nhịp!

ĐẠP XE KHÁM PHÁ
PHONG NHA
& THUNG LŨNG BỒNG LAI



Hành trình tiếp theo sẽ băng qua những cánh 
đồng lúa, những chiếc cầu treo nhỏ vắt 
ngang dòng sông xanh ngắt trước khi kết 
thúc tại Chày Lập Riverside. Đừng quên dừng 
lại một chút và ngắm nhìn khung cảnh hoàng 
hôn tuyệt đẹp khi mặt trời khuất dần sau 
những rặng núi cao! Bạn có thể dành thêm 
thời gian để bơi lội hoặc tham gia các hoạt 
động dưới nước tại Chày Lập Riverside trước 
khi lên xe về lại khách sạn của bạn tại Phong 
Nha. Tour riêng đạp xe xung quanh Phong 
Nha này phù hợp với mọi lứa tuổi miễn là có 
thể sử dụng xe đạp leo núi của chúng tôi 
cung cấp. Chuyến đi tuyệt vời này hoàn toàn 
có thể điều chỉnh độ khó phù hợp với mức độ 
thể lực của đoàn và cực kỳ linh hoạt trong lộ 
trình tham quan. Bên cạnh đó, xe dự phòng 
của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ đoàn nếu 
bạn muốn nghỉ ngơi hoặc quay trở lại Phong 
Nha sớm hơn dự kiến! 

Đón khách tại khu vực Phong Nha/Chày Lập

Xuất phát từ Phong Nha dọc theo dòng sông 
Son đến Thung lũng Bồng Lai

Khám phá Thung lũng Bồng Lai

Ăn trưa tại homestay hoặc nhà dân địa 
phương

8:00 - 8:30

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

8:30 - 10:00

10:00 - 11:30

11:30 - 12:30

Đạp xe về lại Phong Nha, đến bên đò cuối 
làng Phong Nha

12:30 - 13:30

Đạp xe khám phá làng Trằm Mé với cánh 
đồng, cầu treo và khung cảnh núi rừng 
tuyệt đẹp.

13:30 - 15:00

Đạp xe dọc theo đường Hồ Chí Minh về 
Chày Lập

15:00 - 16:00

Thư giãn tại Chay Lập Riverside.
16:00 - 17:00

Di chuyển về lại Phong Nha – Kết thúc 
chương trình

17:00 - 17:30

TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

Xe đón/trả khách khu vực Phong Nha

Phí tham quan

Xe đạp chuyên dụng

Xe dự phòng suốt tuyến 

Bữa trưa, nước uống

Tour không bao gồm chi phí phát sinh cá 
nhân, đồ uống/bia phát sinh thêm ngoài 
chương trình. 

BẠN NÊN CHUẨN BỊ

Giày và trang phục thoải mái

Kem chống nắng

Mũ, kính mát

Thuốc chống côn trùng

Máy ảnh hoặc điện thoại

Áo mưa,

Đồ bơi và 1 bộ đồ khô để thay sau khi 
tour kết thúc.


