KHÁM PHÁ SÔNG BÙ LU
VÀ LÀNG CHÀI CẢNH DƯƠNG
KHÁM PHÁ CON SÔNG VÀ LÀNG CHÀI
BẰNG THUYỀN KAYAK/ VÁN CHÈO ĐỨNG SUP
Chèo thuyền 10km trên sông và cửa sông Bù Lu
Bắt đầu mái chèo của bạn trên dòng nước rất êm ả được bao bọc bởi cửa sông Bu Lu.
Tại ngã ba song, bạn sẽ được dừng lại một chút nghỉ ngơi để thưởng thức một số trái cây
tươi, nước trước khi chèo thuyền hạ lưu đến làng chài Cảnh Dương.
Mặc dù việc chèo thuyền là dễ dàng, Nhưng với khoảng cách dài hơn này phù hợp hơn
với những người có một mức độ tập luyện vừa phải, dẻo dai và có sức bền. Bạn sẽ chèo
thuyền qua các khu vực ven sông, khám phá động vật hoang dã, động vật, trang trại,
ruộng lúa, tất cả trước khi vào khu vực rộng hơn của con sông Bù Lu. Con sông này là
huyết mạch của ngôi làng và người dân địa phương, cung cấp một bến cảng an toàn và
khu vực đánh cá thứ cấp trong mùa mưa, một nơi cho ngư dân để sửa chữa lưới của họ,
buộc thuyền của họ và nghỉ ngơi, hoặc đơn giản chỉ là làm dịu mát cái nóng của ngày hè
oi ả. Khi đến làng, tận hưởng những trải nghiệm đi kèm và học cách chèo loại thuyền thúng
truyền thống ( thúng chai), và thưởng thức các món ăn địa phương theo mùa.
Nếu bạn là người mới làm quen với chèo ván đứng? Hãy yên tâm, chúng tôi có những lớp
học miễn phí tại trung tâm thể thao dưới nước và khuyến khích những người mới làm quen
với nó tham gia để chuẩn bị tốt nhất cho bạn, hoặc chọn Kayak để đảm bảo ổn định và an
toàn hơn.
Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các mẹo nhỏ, lời khuyên, cũng như đảm bảo
thiết bị và chuyến đi được diễn ra suôn sẻ, thú vị hơn.

ĐẶT CHỖ
Vui lòng đặt trước qua điện thoại, hoặc trực tiếp tại sảnh Angsana.
Từ 2 - 4 khách/ hành trình.
Thời gian: Khởi hành: 08.00 Sáng | Trở về: 12.30 Trưa
Ngày: Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy
Giá: 900.000VNĐ++/Khách

(Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT)

BAO GỒM

• Dịch vụ đưa đón từ sảnh
• Hướng dẫn viên
• Chèo thuyền thoải mái với tốc độ của bạn trên mặt nước phẳng
• Lựa chọn Kayak hoặc SUP
• Nước và trái cây
• Trải nghiệm ẩm thực địa phương
• Trải nghiệm thuyền thúng truyền thống và kiểm tra kĩ năng tay
chèo của bạn.
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