
Êm đềm giữa những ngọn núi đá vôi trùng điệp và dòng sông Son thơ mộng, 
ngôi làng nhỏ Phong Nha được biết đến như là chiếc nôi của các hoạt động du 
lịch hang động. Những ngôi làng nhỏ nhắn xinh đẹp này vẫn đang còn nằm ngoài 
sự phát triển và đang còn giữ những nét hồi ức của văn hóa truyền thống xa xưa.

our Thưởng ngoạn hoàng hôn bằng 
thuyền khởi hành từ bến thuyền                  

Phong Nha, là cơ hội tuyệt vời để bạn 
trải nghiệm gần hơn với cuộc sống của người 
dân bản địa mỗi khi chiều về và thưởng 
ngoạn cảnh hoàng hôn tráng lệ khi mặt trời 
khuất dần sau những rặng núi đá vôi. Đi kèm 
với sự thư giãn là những món ăn nhẹ ngon 
miệng và nước uống được phục vụ ngay trên 
thuyền. 

 Sau khi tham quan, thuyền sẽ đưa du 
khách về lại Chày Lập Riverside, tại đây du 
khách có thể tham gia những trò chơi dưới 
nước và có cơ hội để thử thêm nhiều món ăn 
ngon cũng như nghỉ ngơi bên những hàng 
tre và dòng sông xanh mát. 
 Đây là chuyến đi ngắn, tương đối nhẹ 
nhàng nhưng sẽ là miếng ghép hoàn hảo với 
bất cứ hành trình phiêu lưu mạo hiểm nào 
của bạn tại Phong Nha.

THƯỞNG NGOẠN HOÀNG HÔN
PHONG NHA BẰNG THUYỀN



Đón khách tại Phong Nha (những khách ở 
xa Đi Đi Thôi có thể sắp xếp xe đón)

Đi bộ đến làng Xuân Tiến, tham quan
khu vực nuối cá chình, cá trắm

Lên thuyền ngược dòng sông Son và 
thưởng ngoạn phong cảnh hoàng hôn. Các 
món fingerfood và nước uống sẽ được phục 
vụ trên thuyền

Hang out tại Chày Lập Riverside
(khách có thể order đồ uống, BBQ, enjoy 
các hoạt động dưới Nước nếu muốn).

16:00 

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

16:00-16:15

16:30 - 18:30

18:30 - 19:30

Xe đón khách về lại Phong Nha
19:30-20:00

LIÊN HỆ

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

GIÁ & ĐẶT CHỖ

VND 400,000 /khách (bao gồm thuế VAT) - 
Tour khởi hành hàng ngày – Tối đa 12 khách/ 
Tour. Yêu cầu đặt chỗ trước do giới hạn số 
lượng khách tham gia mỗi tour.

TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

Thuyền đón khách tại Phong Nha

Các món ăn nhẹ trên thuyền

Nước uống, bia/soft drinks

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


