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: Cái Bè - Cần Thơ

Hành trình
: Cái Bè - Cần Thơ

Là hành trình cơ bản nhất.
Sau khi kết thúc tour, qúy khách có thể ăn Bữa trưa trên tàu tham quan chùa Phù Ly và đi tour xe
đạp.
Chúng tôi có thể sắp xếp dịch vụ xe đưa đón qúy khách và sắp xếp việc vận chuyển xe của qúy
khách khi có yêu cầu.
Khởi hành vào 12h00 trưa ở Cái Bè, Tiền Giang; Kết thúc chương trình vào tầm 10h00 sáng hôm sau
tại Chợ cổ Cần Thơ.
Cái Bè, buổi trưa ngày đầu tiên:
Lên tàu ở Cái Bè vào giữa trưa. Sau khi thưởng thức một cốc nước chào mừng, khách nhận
phòng.
Khởi hành về hướng Chợ Lách trên dòng sông Tiền.
Nhân viên đội tàu phục vụ bữa trưa. Thư giãn trên boong tàu.
Tàu Bassac rẽ hướng vào kênh Chợ Lách, hòa vào dòng lưu thông tấp nập của các phương tiện
đường thủy, giữa các khu chợ và nhà thờ. Đây là một cơ hội để qúy khách có cái nhìn thoáng
qua về cuộc sống rất đa dạng của người dân miền sông nước.
Vào giữa buổi chiều, tàu dừng lại ở Mang Thít, Vĩnh Long. Nhân viên tàu dùng xuồng máy đưa
khách vào bờ tham quan làng Tân Long Hội. Tại đây, qúy khách có thể lựa chọn đi bộ tham
quan với hướng dẫn viên của tàu hoặc đạp xe với người dẫn đường là người địa phương. Cuối
buổi tham quan, qúy khách nghỉ chân tại nhà dân và thưởng thức một số loại trái cây theo mùa.
Kết thúc tham quan trong làng, khách trở về tàu Bassac trên xuồng máy. Đội tàu chào đón qúy
khách tiếp tục hành trình với những cốc nước tươi mát. Qúy khách có thể nghỉ ngơi trên boong
tàu và tận hưởng không khí thư giãn của buổi hoàng hôn.
Bữa tối được phục vụ khi tàu đang xuôi dòng Mang Thít.
Tàu Bassac thả neo ngủ đêm tại Trà Ôn.
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Ngày 2
Tàu Bassac nhổ neo lúc 6 giờ sáng, tiếp tục hành trình đến Cần Thơ. Điểm tâm sẵn sàng để
phục vụ qúy khách vào tầm 7 giờ.
Tàu về đến bến Ninh Kiều vào tầm 8 giờ sáng, qúy khách rời tàu Bassac và chuyển sang tàu địa
phương để tiếp tục chương trình tham quan buổi sáng. Điểm đến tham quan là các điểm du lịch
nổi bật của Cần Thơ, bao gồm Chợ nổi Cái Răng và lò hủ tiếu.
Tàu địa phương về đến bến Ninh Kiều, kết thúc chương trình sau 10 giờ sáng.

Liên hệ ngay
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