
Vườn Thực Vật là một điểm dừng chân rất được nhiều du khách mong đợi khi 
ghé thăm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về sự 
phong phú của động thưc vật đặc hữu được bảo tồn nơi đây, tận mắt chứng kiến 
và dạo bộ trong khu rừng nguyên sinh, khám phá thác Gió tuyệt đẹp cao 30m 
nằm trong khuôn viên của Vườn Thực Vật. Chuyến tham quan thường mất 
khoảng 3 giờ đồng hồ theo đường mòn với chiều dài 2,5km, tuy nhiên có các lựa 
chọn khác nhau tuỳ theo thể lực và thời gian bạn có thể chọn tuyến đường phù 
hợp nếu muốn.   

hung cảnh rừng nhiệt đới thật sự 
hùng vĩ và phong phú, các loại thực 
vật được bảo tồn nơi đây đều được 

ghi chú bằng biển báo chi tiết từng loại cây. 
Tuy nhiên, Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ 
thông tin đến bạn kỹ hơn về các loài cây đặc 
hữu và những câu chuyện thú vị liên quan 
trong suốt hành trình. Bạn cũng sẽ cảm thấy 
rất thú vị khi tận mắt chứng kiến một số loài 
hoa lan quý hiếm hoặc một vài loài động vật 
hoang dã được chăm sóc, trưng bày trong 
khu vực tham quan.Vào ngày lễ hoặc mùa hè, 
đây là điểm đến thu hút rất đông người dân 

địa phương đến tham quan. Do đó chúng tối 
khuyến nghị nếu bạn có thể khởi hành sớm 
hơn vào buổi sáng để tránh đám đông, tuy 
nhiên thời gian khởi hành hoàn toàn linh 
động tùy thuộc vào bất cứ thời gian nào bạn 
muốn. Lưu ý, đồ ăn nhẹ bao gồm trong 
chương trình nhưng sẽ không bao gồm bữa 
trưa. Chuyến thăm quan thông thường mất 
khoảng 3 giờ đồng hồ theo đường mòn với 
chiều dài 2,5km, tuy nhiên có các lựa chọn 
khác nhau tùy theo thể lực và thời gian bạn 
có thể chọn tuyến đường phù hợp nếu muốn.

ĐI BỘ THAM QUAN
VƯỜN THỰC VẬT

TOUR RIÊNG 4 GIỜ



LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

Hướng dẫn viên đón khách tại Phong Nha và 
di chuyển đến Vườn Thực Vật. 

Bắt đầu xuất phát từ Phong Nha đến bến đò

Trả khách về lại khách sạn.

8:00 - 8:30

8:30 - 11:30

11:30 - 12:00

TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

Xe trung chuyển đón khách xung quanh khu 
vực Phong Nha/Chày Lập

Xe trung chuyển theo lộ trình tham quan

Vé tham quan, nước uống

Tour không bao gồm chi phí phát sinh cá 
nhân, đồ uống/bia phát sinh

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 tắm (không bắt buộc)


