
Tour du lịch ngắn bằng xe đạp của chúng tôi sẽ đưa đến cho du 
khách một cái nhìn gần gũi hơn về đời sống làng quê của người dân 
địa phương xung quanh Phong Nha.

hông thả đạp xe từ thị trấn nhộn nhịp 
xuyên qua thôn Phong Nha dọc theo 
bờ sông, bạn sẽ tiếp tục di chuyển 

bằng đò ngang theo cách người bản địa để 
chở xe đạp qua làng Trằm: một ngôi làng nhỏ 
xinh xắn với những đứa trẻ tinh nghịch, thân 
thiện vẫy chào, vây lấy bạn ngay khi mới đặt 
chân đến đầu làng…Sau khoảng 30 phút đạp 
xe xuyên qua làng Trằm, bạn sẽ bắt gặp 
chiếc cầu treo đầu tiên để đến làng Mé. 
Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn thăm hỏi một số 
gia đình người địa phương thân thiện và tìm 
hiểu một chút về đời sống người dân nơi đây 

trước khi đạp xe qua chiếc cầu treo thứ hai 
đến làng Chày Lập. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội 
được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên 
tuyệt đẹp của vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, 
những cánh đồng với người nông dân kéo 
trâu cày ruộng, cảnh rừng nguyên sinh xanh 
ngút mắt và con suối uốn lượn quanh làng. 
Chuyến đạp xe sẽ kết thúc tại Chày Lập 
Riverside, nơi bạn có thể thoải mái tắm nắng 
hoặc hòa mình vào dòng nước trong xanh tại 
đây. Bữa trưa BBQ và đồ uống mát lạnh sẽ 
được phục vụ ngay cạnh bờ sông trước khi 
tiễn đoàn về lại Phong Nha. 

TOUR ĐẠP XE
KHÁM PHÁ PHONG NHA

TOUR RIÊNG NỬA NGÀY



LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

Đón khách tại khu vực Phong Nha

Bắt đầu xuất phát từ Phong Nha đến bến đò

Di chuyển đò ngang đến làng Trằm

Khám phá làng Trằm, làng Mé và làng Chày 
bằng xe đạp

Di chuyển về lại Phong Nha.
Trả khách - Kết thúc chương trình.

Đạp xe theo đường Hồ Chí Minh về Chày Lập 
Riverside. Thưởng thức bia lạnh, BBQ và các 
hoạt động thể thao dưới nước trước khi xe 
đón về lại Phong Nha. 

8:00 - 8:30

8:30 - 9:00

9:00 – 9:30

9:30 – 10:30

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:00

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 BBQ, nước uống

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

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

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

DỊCH VỤ TUỲ CHỌN

ĐI ĐI THÔI có chương trình đạp xe tùy chọn 
khác với lộ trình tương tự đến Thung lũng 
Bồng Lai hoặc xung quanh khu vực Phong 
Nha, thời gian khởi hành cũng có thể hoàn 
toàn linh động và không nhất thiết phải 
khởi hành vào buổi sáng hoặc buổi chiều.


