
hương trình sẽ bắt đầu bằng việc di 
chuyển đến Ngọn Rào – một ngôi 
làng nằm cách biệt giữa thung lũng 

xanh tươi cách xa thị trấn. Tại đây, bạn sẽ 
nhận thuyền và bắt đầu chèo xuôi dòng, sẽ 
có nhiều lần bạn phải kéo thuyền qua những 
khúc suối cạn, hoặc luồn lách thuyền qua 
những khe đá nhỏ hẹp theo dòng suối. Bạn 
cũng sẽ gặp những bầy trâu đang trầm mình 
tắm mát hoặc ung dung gặm cỏ hai bên 
đường, những người dân địa phương làm 
nghề đánh cá hoặc làm những công việc 
thường ngày thân thiện vẫy tay chào mỗi khi 
bạn lướt qua…Bạn sẽ tiếp tục chèo kayak đến 
Vực Chèo, thuộc xã Lâm Trạch. Tại đây, bạn 
sẽ đi bộ thêm một đoạn ngắn đến làng Tróoc 

và tham quan vườn trồng tiêu, trang trại 
trồng gừng, nghệ… và gặp gỡ người dân địa 
phương nơi đây. Chương trình được thiết kế 
phù hợp với cả những du khách chưa từng có 
kinh nghiệm chèo thuyền kayak, Hướng dẫn 
viên sẵn sàng hỗ trợ bạn và luôn di chuyển 
với tốc độ hợp lý để chắc chắn không bỏ sót 
bất cứ điều thú vị nào trong suốt hành trình. 
Hãy chuẩn bị thêm đồ bơi để tận hưởng 
khoảng thời gian bên suối nước nóng tự 
nhiên hoặc dành thời gian bơi lội trong làn 
nước trong xanh ở Vực Chèo. Bữa trưa BBQ 
đặc biệt bao gồm trong chương trình sẽ là 
phần thưởng xứng đáng cho các hoạt động 
trong ngày.

Hãy cùng tham gia và trải nghiệm chuyến phiêu lưu bằng kayak nửa ngày tại 
vùng thôn quê ít được khách du lịch biết đến. Xuôi theo ngọn suối trong xanh 
cùng với Hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, bạn sẽ có cơ hội thật sự để hòa mình 
vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, khám phá đời sống của người 
dân và phương thức canh tác nông nghiệp bản địa dọc theo hai bên bờ sông. 

TOUR CHÈO KAYAK
KHÁM PHÁ NGỌN RÀO

TOUR RIÊNG NỬA NGÀY



TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

Xe đón/trả khách khu vực Phong Nha

Thuyền kayak chuyên dụng

Xe dự phòng suốt tuyến 

Bữa trưa, nước uống

Tour không bao gồm chi phí phát sinh cá 
nhân, 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.

Đón khách tại các khách sạn ở khu vực 
Phong Nha, di chuyển đến Ngọn Rào

Phổ biến một số lưu ý quan trọng,
nhận thuyền kayak, trang thiết bị cần thiết 
và áo phao

Trải nghiệm chèo kayak xuôi dòng đến Vực 
Chèo, tự do tắm suối, nghỉ ngơi, ăn trưa

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

Đi bộ đến làng Tróoc. Tham quan vườn tiêu, 
gừng, nghệ....

Quay trở lại xe và di chuyển về Phong 
Nha/Chày Lập. Kết thúc chương trình 

7:30 - 8:30

8:30 - 9:00

9:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:00

LIÊN HỆ

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


