TOUR DU LỊCH BẢO TỒN

CHINH PHỤC TÚ LÀN & NGẮM VOỌC QUÝ HIẾM
LỘ TRÌNH 4 NGÀY 3 ĐÊM
Quảng Bình nằm ở khu vực bắc miền trung, với diện tích 8000km2 và có độ che phủ rừng tự nhiên chiếm 68%, đứng
thứ nhì địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất toàn quốc. Nơi đây có những cánh rừng nguyên sinh bao la và được
bảo vệ nghiêm ngặt, có hệ thống hang động lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có hang Sơn Đoòng - là hang động tự
nhiên lớn nhất thế giới. Đặc biệt ở Quảng Bình còn là nơi đang bảo tồn rất tốt những loài linh trưởng quý hiếm như
Voọc Hà Tĩnh (hay còn vọi là Voọc gáy trắng). Hiện nay khu vực xã Thạch Hoá và Đồng Hoá của huyện Tuyên Hoá
Quảng Bình đang có 11 đàn Voọc gáy trắng với số lượng hơn 150 cá thể. Những đàn Voọc này đang được những
người dân địa phương tự nguyện bảo vệ hàng ngày mà không có nguồn thu nhập nào cho việc làm tốt đẹp đó.
Nhằm chung tay cùng những tình nguyện viên đang hàng ngày bảo vệ đàn Voọc
quý hiếm tại Tuyên Hoá, đơn vị tour Đi Đi Thôi trực thuộc Công ty Oxalis Holiday
đã xây dựng chương trình: "Tour du lịch bảo tồn: Chinh phục Tú Làn và Ngắm
Voọc quý hiếm".
Chương trình tour du lịch bảo tồn 4 ngày 3 đêm tại Quảng Bình được thiết kế
trọn gói dành cho những du khách yêu thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên,
hang động và tìm hiểu về vooc Hà Tĩnh - loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm đã
và đang được người dân tự nguyện bảo tồn tại vùng núi đá vôi nơi đây.
Hiện nay nhóm tình nguyên viên bảo vệ các đàn Voọc tại Thạch Hoá và Đồng
Hoá là 15 người, do ông Nguyễn Thanh Tú làm trưởng nhóm. Chương trình tour
sẽ tạo ra việc làm và thu nhập cho các thành viên trong nhóm tình nguyện viên
bảo vệ đàn Voọc. Đồng thời, Đi Đi Thôi sẽ trích 100,000VND/mỗi khách tham
gia tour để ủng hộ vào quỹ hoạt động bảo tồn của nhóm bảo vệ Voọc.
Chương trình tour sẽ đưa du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị bao gồm:










Cắm trại tại xã Tân Hoá, nơi được xem là vùng “Rốn lũ” của Quảng Bình và cùng ăn tối tại nhà người dân địa
phương để tìm hiểu cách người dân sống chung với lũ.
Chương trình còn mang du khách đến khám phá hệ thống hang động Tú Làn, nơi từng là phim trường của nhiều
bộ phim nổi tiếng như Kong: Skull Island của đạo diễn Jordan Voght-s-Roberts, hay bộ phim Người bất tử (The
Immortal) của đạo diễn Victor Vũ. Tú Làn là điểm đến yêu thích nhất của du khách trong mùa hè vừa qua.
Tận mắt quan sát, chụp hình và tìm hiểu về đàn Voọc Hatinh cực kỳ quý hiếm ngoài tự nhiên, nghe những câu
chuyện về hành trình bảo vệ đàn Voọc quý hiếm từ nhóm tình nguyện viên địa phương. Bạn còn có cơ hội ngắm
đàn Voọc đi kiếm ăn vào buổi sáng trước khi chúng biến mất trong cánh rừng bạt ngàn và những dãy núi đá vôi
hùng vĩ.
Trải nghiệm bữa tối và 1 đêm nghỉ tại nhà người dân địa phương tại Đồng Hóa.
Chuyến đi còn đưa bạn đến thăm những ngôi làng của người dân địa phương sống bên bờ sông Son. Du thuyền
của Đi Đi Thôi sẽ đưa bạn ngược đòng sông Son, đến thăm các làng nghề truyền thống lâu đời như làm bánh xèo
hay nuôi bè cá trắm, cá chình. Tận mắt chứng kiến cuộc sống êm đềm qua các hoạt động hàng ngày gắn liền với
đời sống nơi thôn dã vào buổi chiều về.
Kết thúc hành trình bằng một đêm nghỉ tại Chày Lập Farmstay, một khu lưu trú nằm giữa cánh rừng xanh bạt
ngàn. Nơi bạn có thể tìm được sự yên tĩnh nhưng cũng có những dịch vụ cần thiết của một khu nghỉ dưỡng. Buổi
sáng, bạn có thể đạp xem hoặc chạy bộ qua những ngôi làng, chạy trên những cây cầu bắc qua song sông Son
Hãy cùng tham gia hành trình cùng Đi Đi Thôi để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất đồng thời ủng hộ cho những
hoạt động bảo tồn thực sự ý nghĩa và nhân văn này.

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO
Ngày 1: Đồng Hới - Tân Hóa
Xe và Hướng dẫn viên đón khách tại Đồng Hới (sân bay/ga tàu), di chuyển theo đường Hồ Chí Minh đến văn phòng
điều hành Oxalis tại Tân Hóa, Minh Hóa. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa của người Nguồn,
tham quan nhà bè chống lũ và cuộc sống bản địa của người dân làng Cổ Liêm, vùng rốn lũ của xã Tân Hóa.
Buổi tối, du khách thưởng thức bữa tối tại một trong những nhà người dân địa phương ở Tân Hóa và trải nghiệm
một đêm cắm trại tại bãi cỏ văn phòng Oxalis Tân Hóa, một trong những điểm cắm trại ngoài trời tuyệt đẹp có tầm
nhìn bao phủ toàn bộ khu vực.

Ngày 2: Khám phá Tú Làn - Ngắm Voọc buổi chiều - Đồng Hóa
Sau bữa sáng tại quán ăn địa phương, du khách chuẩn bị đồ đạc và tham gia buổi phổ biến an toàn cho hành trình
1 ngày khám phá hang động Tú Làn.
Sau khi kết thúc phần phổ biến an toàn, đoàn bắt đầu đi bộ băng qua những cánh đồng ngô và đậu phộng xanh
mướt hướng về phía sông Rào Nan. Sau khi vượt sông, bạn sẽ leo ngọn đồi đầu tiên để khám phá Hang Chuột, một
tuyệt tác của mẹ thiên nhiên với vòm hang kì bí với những khối thạch nhũ tuyệt đẹp. Băng qua thung lũng Hung
Ton để đến với hang Hung Ton. Leo thang xuống khoảng 10m với dây đai an toàn và mặc áo phao để bơi ra khỏi
động qua dòng sông ngầm. Đây là trải nghiệm để đời khi được bơi xuyên hang động, hòa mình vào làn nước mát
lạnh tinh khiết từ dòng sông ngầm sẽ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái. Sau khi bơi ra khỏi đoạn hang, thung
lũng Tổ Mộ sẽ hiện ra trước mắt bạn, cũng là nơi đoàn sẽ thưởng thức bữa trưa dã ngoại giữa thiên nhiên thơ
mộng. Sau thời gian nghỉ ngơi, bạn sẽ di chuyển lên núi Hung Ton, băng qua thung lũng Hung Ton và một ngọn đồi
nhỏ để xuống lại sông Rào Nan. Chuyến đi sẽ kết thúc bằng việc đi bộ băng qua những cánh đồng xanh mát về lại
văn phòng Oxalis Tân Hóa.

Tại văn phòng Oxalis Tân Hóa du khách có thể tắm, thay đồ và di chuyển theo đường Hồ Chí Minh về điểm quan
sát vọoc xã Đồng Hóa vào cuối buổi chiều, đây cũng là thời điểm đàn Vọoc đi kiếm ăn buổi chiều gần ngay điểm
cắm trại, du khách có cơ hội quan sát, tìm hiểu tập quán và đặc điểm sinh hoạt của đàn Vọoc qua lời kể của tình
nguyện viên địa phương.
Lều trại được chuẩn bị sẵn trong khuôn viên của nhà dân địa phương. Buổi tối, đoàn nhận lều và thưởng thức bữa
tối với các món ngon địa phương được chuẩn bị chu đáo bởi chính chủ nhà thân thiện hiếu khách.

Ngày 3: Ngắm Voọc buổi sáng – Du thuyền trên sông Son - Chày Lập Farmstay
Từ 6:00 - 9:00 là khoảng thời gian ăn sáng và là thời điểm thích hợp vào buổi sáng để tiếp cận và ghi lại những hình
ảnh hoạt động của quần thể Voọc Hà Tĩnh sinh sống nơi đây. Các tình nguyện viên sẽ khảo sát các địa điểm thuận
tiện nhất để tiếp cận đàn Vọoc khi kiếm ăn ở những tầng tán cây thấp sát chân núi và du khách thậm chí có thể dễ
dàng thấy được bằng mắt thường.
Quay lại điểm nghỉ tối, thu dọn đồ đạc trước khi di chuyển bằng xe ô-tô theo Quốc lộ 12A và 1A về lại xã Liên Trạch.
Tại đây, du thuyền Đi Đi Thôi chờ sẵn đón đoàn. Bữa trưa với các món ăn dân dã phục vụ ngay trên thuyền. Du
khách có cơ hội thỏa mình dưới dòng sông Son xanh mát, hữu tình với rặng tre, đồng lúa bát ngát hai bên bờ sông.
Du thuyền khởi hành ngược dòng sông Son, đưa du khách khám phá cuộc sống làng quê yên bình, mộc mạc hai
bên bờ sông với ruộng đồng, lũy tre làng, những bè nuôi cá trắm hay những chiếc cầu treo nhỏ xinh nối hai bờ
sông. Du khách có cơ hội chứng kiến cuộc sống êm đềm của người địa phương buổi chiều về bên những bến sông,
hay những nét sinh hoạt hàng ngày gắn liền với đời sống nơi thôn dã đầy ắp tiếng cười đùa của con trẻ hoặc những
chiếc thuyền nhỏ vớt rêu trên sông nhuộm vàng đầy nắng hoàng hôn.
Du thuyền kết thúc tại văn phòng của Đi Đi Thôi/Chày Lập Farmstay vào khoảng 16:30, du khách nhận phòng, nghỉ
ngơi sau 1 ngày khám phá.
Bữa tối được phục vụ tại nhà hàng Chày Lập Farmstay. Nghỉ qua đêm tại Chày Lập.
Ngày 4: Chày Lập Farmstay - Đồng Hới
Ăn sáng tại Chày Lập Farmstay - Du khách có cơ hội tự do đạp xe khám phá vùng quê Chày Lập yên bình hoặc sử
dụng 1h chèo kayak miễn phí tại Chày Lập Riverside.
Xe tiễn khách về lại Đồng Hới theo giờ bay/giờ tàu cá nhân - Kết thúc chương trình.
Nếu có thêm thời gian tại Phong Nha, du khách có thể lựa chọn thêm các chương trình tour khác tại đây nếu có
nhu cầu.

ĐỘ KHÓ – MỨC ĐỘ MẠO HIỂM:
Mức độ mạo hiểm của tour là nhẹ nhàng và phù hợp với hầu hết cho người lớn đang trong điều kiện sức khỏe
tốt và thường xuyên luyện tập thể thao, hoạt động ngoài trời. Những hoạt động tham quan khác bao gồm trong
gói tour nhẹ nhàng thích hợp cho những gia đình yêu thích trải nghiệm thiên nhiên.

Nhân viên Oxalis (chuyên gia hang động hoặc hướng dẫn viên) có quyền từ chối phục
vụ, chấp nhận hoặc giữ lại bất cứ thành viên nào trong đoàn tham quan trong bất cứ
thời điểm nào vì lý do an toàn. Oxalis sẽ không bồi thường hay hoàn lại tiền trong
những trường hợp này.

THÔNG TIN CHUNG:

CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:

Thời lượng: 4 ngày 3 đêm

 01 đêm nghỉ dưỡng tại Chày Lập Farmstay (phòng ghép, phụ thu
phòng đơn).
 02 đêm cắm trại với đầy đủ trang thiết bị (lều, nệm lót, gối, túi ngủ)
 Thiết bị đi hang và thiết bị an toàn, bao gồm: nón bảo hiểm, đèn
pha, găng tay, dây đai an toàn, áo phao cho tour Tú Làn
 Du thuyền trên sông Son và tham quan làng nghề địa phương
 Giày đi bộ (cho khách không có giày riêng, kích cỡ 36-46)
 Hướng dẫn viên, Đội ngũ khuân vác và đầu bếp
 Ống nhòm quan sát Vọoc (số lượng có hạn cho mỗi tour)
 Hộp khô cho điện thoại và máy ảnh nhỏ (Thông báo trước nếu quý
khách có máy ảnh cỡ lớn)
 Xe đưa đón khứ hồi từ Đồng Hới – Phong Nha
 Các bữa ăn theo lịch trình
 Nước uống
 Túi cấp cứu và thiết bị cứu hộ (Chỉ được sử dụng dưới sự hướng
dẫn của hướng dẫn viên và nhân viên)

Độ khó: Vừa phải, phù hợp với người
năng động
Khởi hành: Theo lịch khởi hành cố
định và theo yêu cầu.
Số lượng khách: 12 khách đối với tour
ghép, tuỳ chọn đối với tour riêng. (tối
thiểu 2 khách để chạy tour)
Giới hạn độ tuổi: 16 tuổi trở lên (phù
hợp với các nhóm thích trải nghiệm)
Chương trình phù hợp với:
Người lớn năng động (từ 16 tuổi trở
lên); gia đình hoặc nhóm bạn bè muốn
có trải nghiệm khám phá cân bằng với
hoạt động tham quan nghỉ dưỡng khác
biệt kết hợp các hoạt động ngoài trời
nhẹ nhàng.
Giá tour ghép: 9,000,000 VND/khách
Giá tour riêng: Vui lòng liên hệ
Hotline: 0904 708 727
Email: contact@didithoi.com
Website: www.didithoi.com

BẠN CẦN CHUẨN BỊ RIÊNG CHO CHUYẾN CHINH PHỤC TÚ LÀN:
 1 quần dài và 1 áo dài tay nhanh khô và tiện dụng khi bơi để mặc
trong chuyến đi
 1 đôi giày leo núi chuyên dụng chất lượng tốt dành cho các địa
hình hiểm trở
 1 bộ áo quần để thay sau chuyến đi
 1 đôi vớ dài, dày (không dùng vớ cổ thấp)
 Đồ dùng cá nhân: kem chống muỗi, kính mát, mũ, máy ảnh, đồ lót,
đồ dùng vệ sinh

