Tour văn hóa & dã ngoại (2 ngày 1 đêm)

Tour văn hóa & dã ngoại (2 ngày 1 đêm)
Ngày 1 : Kontum - Yachim
08h30 : HDV đón khách tại khách sạn đưa đi Yachim thăm làng dân tộc người Jarai, nơi du khách
có thể khám phá các hoạt động của người Jarai: thu hoạch lúa, cà phê, Cao su, lấy nước từ Giọt
nước tự nhiên của làng... Đặc biệt du khách sẽ tìm hiểu về tập tục chia của cho người chết, lễ bỏ
mã và kiến trúc tượng nhà Mồ.
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Sau đó quay lại Tp Kontum ăn trưa (quý khách tự thanh toán)

ho
te

l.v

14h00 : tiếp tục tham quan nhà thờ Gỗ, Cô Nhi Viện, Chủng Viện Thừa Sai... nơi du khách có thể
tìm hiểu về văn hóa đời sống của các dân tộc bản địa cũng như lịch sử của Kontum. Sau đó quý
khách tiếp tục tham quan làng Konhngokotu, một bản làng của người Banar Rơ Ngao với nhiều
ngôi nhà sàn truyền thống còn sót lại ở Tây Nguyên, tại đây du khách có thể tham quan nhà Rông
của làng và các hoạt động: chăn nuôi gia súc, bơi xuồng độc mộc qua lại trên sông Dakbala... Sau
đó xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc chương trình.

Ngày 2 : Đi bộ dã ngoại

Bảng giá
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8h30 : HDV đón đoàn đưa đi tham quan cầu treo Konklor. Từ đây quý khách đi bộ qua cầu treo,
ruộng lúa, nương rẫy, tham quan tìm hiểu nét sinh hoạt qua cách lao động hàng ngày của người
dân địa phương nơi đây. Tới làng KonKotu (5km) quý khách dừng lại tham quan làng và gặp gỡ
những người dân thân thiện nơi đây. Tiếp tục đi bộ dọc theo dòng sông Đăkbla 3,5kms du khách
có dịp hòa mình với thiên nhiên nhiên sông nước hữu tình. Ăn picnic trên bờ sông, sau đó thuyền
độc mộc sẽ đưa quý khách xuôi dòng Đăkbla về lại làng KonKotu, xe đưa quý khách về lại khách
sạn, kết thúc chương trình.

do

Number of pax 1 2 3 4 5 6
USD/PAX
144 104 98 90 87 75

in

Giá bao gồm

HDV 2 ngày, Xe máy, Phí vào làng, Ăn Pic nic, Xuồng độc mộc
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