Tour văn hóa & cồng chiêng (1 ngày)

Tour văn hóa & cồng chiêng (1 ngày)
8h30 : HDV đón khách tại khách sạn
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8h30 : HDV đón khách tại khách sạn, khởi hành đi Ya Chim (22km)
tham quan làng PleiWeh (dân tộc Ya Rai), quý khách đi bộ trong làng
tham quan lớp học mẫu giáo của trẻ em trong làng, tham quan giọt
nước, tìm hiểu nét sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây. Đặc biệt
du khách co dịp tham quan khu nhà Mồ, nơi chôn cất người chết và là
nơi thể hiên văn hóa tâm linh của của người dân tộc Ya Rai. Du khách
sẽ tìm hiểu về tập tục chia của cho người chết, lễ bỏ mã và kiến trúc
tượng nhà Mồ.
12h00 : quay về Kontum ăn trưa tại nhà hàng địa phương
14h00 : tham quan Nhà Thờ Gỗ và một số địa danh
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14h00 : tham quan Nhà Thờ Gỗ, trại trẻ mồ côi, sau đó xuống 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
tiếp tục tới làng Plei lek để thưởng thức men rươu Cần và tham gia văn
nghệ cồng chiêng, được biểu diển bởi các nghệ nhân của làng. Sau đó
về lại Kontum, kết thúc chương trình.
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Bảng giá

PAX
1 2 3 4 5 6
USD/PAX987560484035
Giá bao gồm
HDV tiếng Anh, Xe máy, Giấy phép vô làng, Văn nghệ Cồng Chiêng
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