
Vui lòng đặt trước qua điện thoại, hoặc trực tiếp tại sảnh Angsana.
Từ 2 - 12 khách/ hành trình.

Thời gian: Khởi hành: 08.15 sáng   |   Trở về: 11.30 trưa

Ngày: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật

Giá: 700.000VNĐ++/Khách
(Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT)

��T CH�

• Hướng dẫn viên và người chèo thuyền
• Nước và trái cây trên tàu
• Trải nghiệm thuyền thúng truyền thống 
• Trải nghiệm ẩm thực địa phương
• Dịch vụ đưa đón tại sảnh

BAO G�M

Là một trong những vùng vịnh đẹp nhất thế giới, Lăng Cô là mảnh đất của 
sông ngòi, làng chài, và những chiếc thuyền thúng đan tay thủ công - đặc 
trưng cuộc sống nơi đây. Bạn có thể tự mình thử thách tay chèo với hành 
trình du sông Bù Lu.
Giữa khung cảnh hùng vĩ kề bên dãy Bạch Mã - nơi khởi nguồn sông Bù Lu, 

là hình ảnh người ngư dân địa phương đánh bắt cá, đan lưới, neo thuyền, hay 
đơn giản là ngồi hóng mát những khi nóng trời.
Khi băng qua các cánh đồng lúa, trang trại, đừng quên thưởng thức các 

món ăn tươi ngon theo mùa tại làng chài Cảnh Dương, cùng nhiều phong tục 
tập quán địa phương.
Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu thêm các điểm tham quan, giải đáp các thắc 

mắc và giúp bạn lưu giữ những bức ảnh đáng nhớ trong suốt hành trình.

ĐỘC ĐÁO
TRẢI NGHIỆM DU SÔNG

KHÁM PHÁ SÔNG BÙ LU
VÀ THAM QUAN LÀNG CHÀI CẢNH DƯƠNG

VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN:
QUẦY THÔNG TIN TẠI KHÁCH SẠN: 37102  |  TRUNG TÂM WATER SPORT: 77341  |  HOTLINE: +84 (0) 91 962 5511

www.lagunalangco.com


