CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI BẾN TRE

ĐẶC BIỆT CHỈ VỚI
890.000đ

“TEAMBUILDING KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN VÀM HỒ”
0.000 ĐỒNG

Các dịp cuối tuần, lễ tết là thời điểm mà các bạn trẻ có thể cùng nhau thư giãn và nạp lại
nguồn năng lượng tích cực để học tập và làm việc tốt hơn. Nông trại du lịch Sân chim Vàm Hồ xin
hân hạnh giới thiệu đến các bạn chương trình du lịch sinh thái Bến Tre với các hoạt động trải
nghiệm cùng thiên nhiên và chuỗi trò chơi cực vui nhộn, thú vị tại nông trại.
Một chuyến trải nghiệm sẽ làm gắn bó thêm tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Kính mời các
bạn tham khảo chương trình du lịch sinh thái Bến Tre tại nông trại du lịch sân chim Vàm Hồ.
NGÀY 1: TRẢI NGHIỆM TRÒ CHƠI TEAM BUILDING Ở NÔNG TRẠI
09:00 Chào mừng Quý đoàn đến tham quan du lịch tại nông trại du lịch Sân chim Vàm Hồ.
- Mời quý đoàn thưởng thức nước trà lá sakê thanh mát.
- Giới thiệu tổng quan, quy ước Nông trại du lịch Sân chim Vàm Hồ.
- Mời quý đoàn thay trang phục bà ba.
- Tham gia một số trò chơi dân gian, chơi tự do các trò chơi trên hồ.
- Trải nghiệm bắt và nướng cá lóc, lội bùn, tắm sông.

12:00 - 14:00 Quý đoàn tắm thay đồ, ăn cơm trưa
(theo thực đơn đã chọn).
- Mời Quý đoàn nghỉ trưa tại khu lưu trú của Nông
trại.
14:00 – 17:00 “Team building cực đã”
* Chơi team Building cực vui nhộn với hơn 30
trò chơi dân gian và hiện đại kinh điển.
* Thưởng thức hoàng hôn trên sông MêKông
bằng ghe. Trải nghiệm thu hoạch tôm cá trên sông
bằng lưới đăng. Tham quan công trình cống đập Ba
Lai.
17:00 – 18:30 Thay trang phục, ăn nhẹ,
nghỉ ngơi.
18:30 – 21:30 “bùng nổ lửa trại”
- Nghi thức lửa trại và các trò chơi quanh lửa
trại.
- Chương trình sinh hoạt riêng của đoàn (nếu
có).
- Buffet BBQ tối.
21:30 Hoạt động ngày 1 kết thúc. Nghỉ ngơi tại khu lưu trú.
NGÀY 2: THAM QUAN TRẢI NGHIỆM TẠI NÔNG TRẠI DU LỊCH SÂN CHIM VÀM HỒ

6: 00 Bắt đầu ngày mới tại nông trại với tiếng gà gáy. Ngắm
bình minh trên sông Ba lai với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, dạo
quanh nông trại, chụp ảnh lưu niệm.
7:30 Quý Đoàn sẽ cùng thưởng thức bữa sáng tại khu nhà tròn.
8:00 – 10:00
- Du lịch sinh thái khám phá Sân Chim Vàm Hồ với hệ
động thực vật đa dạng rừng ngập mặn. “Tắm rừng”

thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên và món dừa nước dân
dã.
- Trải nghiệm vườn trái cây của nông trại phát triển theo
hướng hữu cơ và thưởng thức trái cây ngay tại vườn.
10:00 – 11:00 Lựa chọn một trong các hoạt động trải
nghiệm đặc sắc của nông trại:
- Trải nghiệm lành bánh dân gian: bánh rau mơ hoặc
bánh tét, bánh ít, bánh dừa, bánh tráng dừa…
- Trải nghiệm đan rổ tre.
- Trải nghiệm thú chơi tao nhã từ lá dừa.
11:00 Ăn bữa trưa
12:00 Mua nông sản và quà lưu niệm.
13:00: thưởng thức buffet bánh dân gian.
13:30 Chia tay Quý Đoàn. Hẹn gặp lại./.

GIÁ TOUR DU LỊCH SINH THÁI BẾN TRE TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH
Áp dụng cho đoàn từ 10 – 20 người

890.000 VNĐ/Người

GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Ăn uống: Bữa trưa và bữa chiều nhẹ, BBQ buổi tối ngày 1.
Bữa sáng và bữa trưa, buffet bánh dân gian ngày 2.
- Tất cả hoạt động trải nghiệm tại Nông trại theo chương trình.
- Hướng dẫn viên Nông trại du lịch Sân chim Vàm Hồ.
- Lưu trú một đêm tại Nông trại.
- Trang phục bà ba.
- Dịch chụp ảnh chuyên nghiệp (dành cho đoàn trên 30).
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Chi phí phát sinh ngoài chương trình.
- 10% VAT.

CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TRẢI NGHIỆM KẾT HỢP TẠI BẾN TRE CỦA ĐOÀN:
Trên đường đến và về Quý đoàn có thể tham quan các di tích văn hóa, lịch sử sau:

 Di tích Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri).
Khu lưu niệm Nữ Tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm).
Di tích Ngã Ba Cây Da Đôi ( xã Tân Xuân, huyện Ba Tri).
 Di tích lịch sử văn hóa Đình Phú Lễ (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri).
Khu mộ và Đền thờ nhà giáo tài ba lỗi lạc Võ Trường Toản (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri).

* Thực đơn của Quý Đoàn:
(ẩm thực dân dã Bến Tre, thực đơn có thể thay đổi theo yêu cầu)
Bữa trưa ngày 1:

Ăn sáng ngày 2:

1/ Bánh xèo KHÔNG VỘI VÃ + Rau

1. Bánh Canh tôm nước cốt dừa.

nông trại

2. Cà phê sáng

2/ Cá phi lê chiên nước mắm
3/ Lẩu cá sông Ba Lai ( trái bần, trái
giác…)

Bữa trưa ngày 2:

4/ Cơm trắng gạo dẻo
5/ Bún tươi
6/ Nước uống Sake
7/ Trái cây nông trại

1/ Cá lòng tong chiên khoai
2/ Lẩu mắm + Rau nông trại ( bông súng, lục
bình, chuối cây…)
3/ Dừa kho thịt
4/ Cơm trắng gạo dẻo
5/ Bún tươi
6/ Trà gạo lứt
7/ Trái cây nông trại

Bữa chiều ngày 1: Chọn 1 trong các
món

BBQ tối ngày 1
- Tôm càng sông Ba Lai

-

Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng

- Thịt bà chỉ Vàm Hồ

-

Gỏi cuốn

- Cá sông phi lê

-

Nui hải sản

- Ốc

-

Cari +Bánh mì

- Bánh tráng
- Khoai lang, khoai mì
- Bắp
- Chuối
- Rượu trái cây nông trại + trà gừng mật ông
Buffet bánh quê ngày 2
- Bánh khoai mì
- Bánh rau mơ
- Bánh cúng…

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ ĐOÀN ĐÃ QUAN TÂM TÌM HIỂU
CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY 1 ĐÊM DU LỊCH SINH THÁI BẾN TRE

NÔNG TRẠI MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ ĐOÀN
TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI!

