KHU SINH THÁI VÙNG HÒ BA BỂ
Huyện Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn
SĐT: 0971.111.318
Website: sinhthaibabe.com

HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – HANG PÁC BÓ –
MỘ KIM ĐỒNG - HÀ NỘI
( Thời gian : 3 ngày 2 đêm)
Nằm trong danh sách 16 hồ nước đẹp nhất thế giới . Ba Bể thích hợp cho một kỳ nghỉ gần
gũi với thiên nhiên vào những ngày cuối tuần. Thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong
số các thác nước đẹp nằm trên biên giới giữa các quốc gia, đồng thời là thác nước tự nhiên lớn
nhất khu vực Đông Nam Á… Tới Bản Giốc, du khách sẽ được thỏa thích ngắm nhìn cảnh sắc hùng
vỹ và thơ mộng của những dòng thác tuyệt đẹp từ trên cao đổ xuống.

NGÀY 1: HÀ NỘI – BẮC KẠN – HỒ BA BỂ ( Ăn trưa , tối )
06h00: HDV đón khách tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Xe khởi hành đi Bắc Kạn. Đoàn ăn sáng tại nhà
hàng trên đường đi (tự túc).
Đối với khách xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Phía Nam, xe và hướng dẫn viên sẽ
đoán khách tại Sân bay Nội Bài.

9h: Quý khách dừng chân và tham quan Đền Đuổm tại Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đền
thờ Dương Tự Minh, nằm trên cung đường Thái Nguyên – Bắc Kạn.
10h30. Xe đưa quý khách tham quan chùa Thạch Long
12h30: Ăn trưa tại Ba Be eco lodge. Sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
14h00: Xe đưa quý khách đến bến Buốc Lốm, Thăm quan hồ Ba Bể bằng thuyền với các tuyến
điểm thăm quan như: Hồ 1, Hồ 2, Hồ 3, Thác Đầu Đẳng, Đền An Mã hoặc tuyến 2: Hồ 1, Hồ 2,
Hồ 3, Động Puông, Ao Tiên, Đền An Mã.
17h30: Trở lại khách sạn.
19h: Ăn tối tại nhà hàng với những đặc sản dân tộc.Nghỉ đêm tại Ba Bể.
NGÀY 2 : HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO ( Ăn sáng , trưa , tối )
06h00: Cả đoàn ăn sáng. Sau bữa sáng đoàn khởi hành đi Cao Bằng.
12h00: Ăn trưa tại thác Bản Giốc. (Nhà Hàng Phương Cửu – Bản Giốc)
13h30: Hướng dẫn viên đưa khách đi tham quan thác Bản Giốc. Thác có độ cao 53m, chia làm 3
tầng được coi là thác đẹp nhất Việt Nam và là thác lớn nhất Đông Nam Á. Thác cũng là nơi giáp
ranh với nước bạn Trung Hoa với cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Tiếp tục tham quan
Động Ngườm Ngao – một trong những động đẹp nhất Miền Bắc.
19h00: Ăn tối và nhận phòng tại khách sạn ở Thành phố Cao Bằng. Tổ chức giao lưu và hát
karaoke. (Chi phi tự túc)
NGÀY 3: HANG PÁC BÓ – MỘ KIM ĐỒNG – BẮC KẠN – HÀ NỘI. ( Ăn sáng , trưa )
06h30: Cả đoàn ăn sáng và thưởng thức phong cảnh hữu tình xung quanh khách sạn buổi sớm tinh
khôi.
07h00: Check out khách sạn khởi hành đi Pác Bó.
13h30: Về thành phố Bắc Kạn ăn cơm trưa. (vì trên cung đường trên không có nhà hàng nào đảm
bảo vệ sinh để cho khách dừng chân ăn cơm, do đó, phải về thành phố Bắc Kạn ăn cơm)
14h30 :Xe đưa đoàn về Hà Nội , 19h30: Về đến Hà Nội. Kết thúc chuyến đi.

GIÁ DÀNH CHO 01 KHÁCH :

2.200.000

VNĐ/người

GIÁ TOUR BAO GỒM
- Xe ô tô đời mới đưa đón theo lịch trình
- Các bữa ăn theo lịch trình: 120.000VNĐ/bữa chính; 2 bữa sáng: 30.000VNĐ/bữa sáng.
- Khách sạn tại Hồ Ba Bể, Thành phố Cao Bằng, tiêu chuẩn 02người/phòng: Ba Be eco lodge ( Ba
Bể); Hoa Việt hoặc Sơn Tùng hoặc Thành Loan ( Thành phố Cao Bằng)

- Vé thăm quan theo lịch trình
- Thuyền tham quan Hồ Ba Bể
- Hướng dân viên nhiệt tình, có kinh nghiệm cung đường Đông Bắc
- Bảo hiểm Du Lịch.
- Chi phí tổ chức và điều hành.
CHƯA BAO GỒM
- Tiền tip lái xe.
- Chi phí cá nhân.
Giá tour trẻ em:
• Từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí liên quan).
• Từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn nguyên suất, ngủ chung giường bố mẹ).
• Từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn.

