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Tour xe đạp Khung giờ vàng

Tour xe đạp Khung giờ vàng

Khuyễn mãi khủng thời COVID
Giảm 35% vào giá các du hành trong ngày và một số tour tham quan
Giá công bố chưa bao gồm khuyến mãi. Không áp dụng đồng thời với các chương trình
khuyến mãi khác.

Khởi hành: 15:00 tại TransMékong - Kết thúc: 18:00 (cung đường đạp xe ~20km)
Một tour đạp xe với cung đường dễ đi dài 20 km khởi hành từ trung tâm Cần Thơ. Quý khách qua một
chuyến phà để đến vùng ngoại ô xanh mát hơn của thành phố, nơi có thể nhìn thấy sự tương phản
giữa lối sống hai bên bờ sông trong khung giờ vàng của nhiếp ảnh gia. Quý khách cũng có thể tình cờ
gặp một đàn trâu trên đường đi.
Dịch vụ bao gồm
Vé qua phà
Hướng dẫn viên Tiếng Anh người địa phương
Xe đạp
Một chai nước suối
Ghế trẻ em khi có yêu cầu (< 20kg)
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Liên hệ ngay

Joining in to the excursion, 2 to 3 participants
420 000 đ per participant
Joining in to the excursion, 4 participants and more 375 000 đ per participant
Quý khách vui lòng xem thêm các Điều khoản bán dịch vụ chung. Chúng tôi thực hiện theo Cam kết.
Giá hiện hành được áp dụng đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Xem thêm Giảm giá giờ chót và Chính sách dịch vụ và các chính sách dành cho gia đình.

Tham quan
Tour xe đạp Khung giờ vàng
Tour xe đạp Ba Láng
Tham quan chợ nổi trên đò nhỏ
Shuttle from Hồ Chí Minh City
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