
huyến đi bằng kayak xung quanh 
Phong Nha mang đến cho du khách 
một cái nhìn hoàn toàn khác lạ và thú 

vị về các ngôi làng nhỏ dọc theo bờ sông 
Son. Khởi hành từ Chày Lập Riverside, men 
theo dòng chảy thượng nguồn bao bọc bởi 
rặng đá vôi hùng vĩ, băng qua những bãi đá 
ngầm, bãi ngô, cánh đồng đậu phộng xanh 
ngát và dừng lại ghé thăm một số ngôi làng 
địa phương bao gồm làng Trằm, làng 
Mé…Trong suốt chuyến đi, bạn có thể tạm 
dừng mái chèo để đi bộ sâu vào trong làng, 

Được bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, khu rừng nguyên sinh cổ 
kính và những ngôi làng truyền thống dọc hai bờ sông Son thơ mộng, Phong 
Nha đang trở thành điểm đến thú vị và hấp dẫn không thể bỏ qua đối với du 
khách trong nước và quốc tế. Ngoài một ít thời gian trực tiếp phục vụ du lịch, 
những người dân địa phương vẫn hầu hết sống dựa vào sông Son cho cuộc 
sống mưu sinh hằng ngày - họ là những người cực kỳ thân thiện và hiếu khách 
như những con người Việt Nam bạn gặp trong chuyến du lịch của mình. 

khám phá gần hơn cuộc sống của người dân 
địa phương trước khi kết thúc hành trình tại 
làng Phong Nha. Chuyến đi không quá dài 
nhưng vẫn mang đến cho bạn những trải 
nghiệm phiêu lưu và khám phá không thể 
nào quên. Với khoảng 4 giờ đồng hồ tham 
quan và thời gian khởi hành hoàn toàn linh 
động tùy theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, 
chúng tôi khuyến khích nên bắt đầu chuyến 
đi vào buổi sáng và kết thúc bằng bữa trưa 
tại một trong các homestay tại Phong Nha 
cùng Hướng dẫn viên!

KHÁM PHÁ PHONG NHA
BẰNG KAYAK

TOUR RIÊNG NỬA NGÀY



Đón khách tại khu vực Phong Nha
- Di chuyển đến Chày Lập Riverside.

Xuất phát tại Chày Lập Riverside và xuôi 
dòng về lại Phong Nha, dừng chân tham 
quan tại làng Trằm, làng Mé. 

Ăn trưa tại Phong Nha – Hồ Khanh 
Homestay – Người phát hiện Hang Sơn 
Đòong. Nếu may mắn, bạn sẽ có cơ hội 
tìm hiểu về hành trình kỳ lạ tìm ra hang 
động lớn nhất thế giới. 

9:00 - 9:30

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

9:30 - 12:30

12:30 - 13:30

Xe tiễn khách về lại khách sạn ở Phong 
Nha – Kết thúc chương trình.

13:30 - 14:00

TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

Thuyền kayak & trang thiết bị chuyên dụng

Bữa trưa tại nhà dân địa phương

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, nhẹ nhàng

Kem chống nắng

Mũ, kính mát

Thuốc chống côn trùng

Máy ảnh hoặc điện thoại

Áo mưa


