CHÚT MẠO HIỂM
TRÊN CỬA SÔNG BÙ LU
KAYAK/ VÁN CHÈO ĐỨNG

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: 11.00 trưa

Chuyến phiêu lưu với 4km trên cửa sông Bù Lu.
Cửa sông Bù Lu là khu vực thú vị với nhiều cây sú, vẹt, dừa nước, phù hợp
để bắt đầu chuyến phiêu lưu với môn thể thao SUP (Stand Up Paddling - Ván
Chèo Đứng).
Đặc biệt lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm
với SUP đem đến cảm nhận trọn vẹn giữa hồ, mây, nước. Khi chèo trên tấm
ván dài, bạn có thể tuỳ ý đứng, ngồi, hoạt động tự do.
Nếu đây là lần đầu tiếp xúc môn thể thao này, bạn có thể tham gia các bài
hướng dẫn miễn phí tại khu Watersports để chuẩn bị kỹ năng cần thiết. Hoặc
chọn chèo thuyền Kayak để di chuyển vững vàng hơn qua các chặng đường.
Hướng dẫn viên sẽ chia sẻ các mẹo nhỏ khi chèo thuyền, lái ván SUP, khám
phá động vật hiền hoà nơi đây, đồng thời hiệu chỉnh thiết bị phù hợp cho bạn.

Ngày: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật
Giá: 650.000VNĐ++/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

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

