Tour văn hóa - dã ngoại & ngủ làng (1 ngày)

Tour văn hóa - dã ngoại & ngủ làng (1 ngày)
8h30 : HDV đón khách tại khách sạn

l.v

n

8h30 : Ăn sáng, trả phòng khách sạn, HDV đón khách tại khách sạn đi tham quan bảo tàng dân
tộc học, nơi quý khách có thể tự do tìm hiểu về văn hóa, con người Kontum. Nơi trưng bày các vật
dụng hàng ngày của các dân tộc thiểu số tại Kontum: Banar, Jarai, Sedang, Zeh Triêng... Sau đó
xe đưa quý khách tham quan làng dân tộc Banar: Konhongokotu. Nơi hội tụ văn hóa đặc trưng
của người bản địa hàng ngàn năm qua: nét sinh hoạt hàng ngày, mái nhà Rông cao vút, những
ngôi nhà sàn cổ xưa còn sót lại. Du khách có thể dạo quanh làng, gặp gỡ trò chuyện với người dân
hiếu khách tại đây.

ho
te

Xe đưa quý khách tiếp tục tham quan nhà thờ Gỗ, một kiến trúc văn hóa độc đáo của người
Banar, tại đây du khách có thể tự do chụp ảnh lưu niệm cũng như ghé thăm trại trẻ mồ côi Vinh
Sơn I, nơi tập trung trẻ em của các dân tộc thiểu số tại Kontum: Banar, Zeh Triêng... Tiếp tục ghé
tham quan Chủng Viện Thừa Sai, nơi đào tạo các chức sắc tôn giáo củ tại khu vực Tây Nguyên.
Sau đó quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

14h30 : Tham quan Cầu treo KonKlor và một số địa danh

ne

14h30 : Xe đưa quý khách tham quan Cầu treo KonKlor, sao đó tiếp tục vô làng Konkotu, tiiếp tục
đi bộ dọc bờ sông Đăkbla,(3,5kms) du khách có dịp hòa mình với thiên nhiên hữu tình và tự do tìm
hiểu về cách làm nương rẫy của đồng bào dân tộc Banar. Sau đó du khách sẽ đi thuyền độc mộc
xuôi dòng Dakbla về lại làng KonKotu, quý khách ăn tối và ngủ Homestay tại làng.

Bảng giá

ch
i

Hôm sau xe và HDV đón quý khách quay ra Kontum kết thúc chương trình.

do

Number of pax 1 2 3 4 5 6
USD/PAX
104 92 80 76 74 69

Giá bao gồm

in

HDV, Xe Máy theo chương trình, Phí vào làng, Xuồng độc mộc, Ngủ làng, ăn tối tại làng, ăn sáng
cho ngày hôm sau.
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