
 

 

 
 

 

 
 

Bảo Lộc – Rừng Nam Cát Tiên - Hồ Tà Đùng 
 

Xem nội dung đầy đủ tại: https://travel.com.vn/tourNDSGN576-040-

120920XE-V/bao-loc-madagui-dak-nong-ho-ta-dung-tour-tiet-kiem-.aspx 

Nguồn: travel.com.vn 

Điểm nổi bật: 

 

 Vườn quốc Gia Cát tiên: Đi ô tô tham quan cây Tung – cây 

Gõ Bác Đồng – Thác Trời – Rừng Bằng Lăng Đạ Cộ - 

ghềnh Bến Cự. 

 Bảo Lộc nơi đây được mệnh danh là "vương quốc trà’ 

 Hồ Tà Đùng  “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Đoàn tham 

quan Cây Cầu Kinh, lên Thuyền dạo quanh Hồ Tà Đùng. 

 Tắm khoáng miễn phí tại Tea Resort 

 

 

 

 

 

 

Điểm tham quan:   

Những điểm mới được 

ưu thích gần đây 

 

 

Rừng Nam Cát Tiên. 

Hồ Tà Đùng. 

 

 

Giới thiệu điểm check in 

hot: 

  

Rừng Nam Cát tiên. 

Cây cầu kính 

Tà Đùng Top view 

 

 

Chương trình dã 

ngoại đặc sắc tham 

quan Nam Cát tiên, 

hồ Tà đùng kết hợp 

thư giãn, tắm 

khoáng. 

 

 
 

 

https://travel.com.vn/tourNDSGN576-040-120920XE-V/bao-loc-madagui-dak-nong-ho-ta-dung-tour-tiet-kiem-.aspx
https://travel.com.vn/tourNDSGN576-040-120920XE-V/bao-loc-madagui-dak-nong-ho-ta-dung-tour-tiet-kiem-.aspx
https://cungphuot.info/kinh-nghiem-du-lich-ha-long-post24245.cp


 

 

 
 

 

 

Ngày 1:  TPHCM -  NAM CÁT TIÊN – BẢO LỘC    (Ăn 3 bữa)                                                                      

Quý khách tập trung tại điểm hẹn, Xe khởi hành đi Bảo 

Lộc. Trên đường đi Quý khách dừng chân ăn sáng. 

Vượt Đèo Chuối, đoàn tham quan: 

- Vườn quốc Gia Cát tiên: Đi ô tô tham quan cây 

Tung – cây Gõ Bác Đồng – Thác Trời – Rừng Bằng 

Lăng Đạ Cộ - ghềnh Bến Cự. Quý Khách được trải 

nghiệm đi trong rừng tận hưởng những âm thanh gần 

gũi núi rừng.   

Ăn trưa tại rừng Cát tiên. 

Buổi chiều, đoàn trở về trung tâm Bảo Lộc tắm khoáng miễn phí tại Tea Resort. 

Dùng cơm tối sau đó nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do dạo mát quanh vòng hồ 

Đồng Nai trong tiết trời se se lạnh của thành phố trẻ Bảo Lộc. 

Nghỉ đêm tại thành phố Bảo Lộc. 

 

Ngày 02: BẢO LỘC - ĐẮK NÔNG - TÀ ĐÙNG - TP.HCM (Ăn sáng, trưa) 

    
Ăn sáng, trả phòng khách sạn khởi hành đi Đắk Nông. 

Trên đường đi đoàn sẽ ghé tham quan thưởng ngoạn hồ 

Tà Đùng, một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ – được ví 

như Hạ Long Trên Cạn 

Đoàn tham quan Cây Cầu Kinh độc đáo – vị trí chụp 

hình đẹp nhất toàn cảnh Hồ Tà Đùng. Đoàn xuống 

thuyền dạo quanh Hồ Tà Đùng - được ví von là Vịnh 

Hạ Long của Tây Nguyên, với hơn 36 hòn đảo lớn nhỏ 

nhấp nhô trên mặt hồ. 

Từ Tà Đùng Topview, thưởng thức bữa trưa cạnh hồ 

bơi vô cực, phóng tầm nhìn ôm trọn cảnh sắc tuyệt đẹp 

của cao nguyên hùng vĩ. Một nét đẹp nguyên sơ hòa với 

sự hùng vĩ của thiên nhiên làm thoả mãn cả những 

khách lữ hành khó tính. Nơi đây không có gì tuyệt mỹ 

hơn với cảnh trời mây, sông nước, núi non, thiên nhiên 

hòa quyện, làm nền cho nhau tạo thành một bức tranh 

như thực như mơ, bãng lãng sương phủ và xanh biếc 

nước trời. 

Rời Đắk Nông, đoàn khởi hành về TP. Hồ Chí Minh. Xe đưa Quý khách về điểm đón 

ban đầu. Chia tay Quý khách và kết thúc chương trình du lịch. 

 

 

 



 

 

 
 

 

GIÁ TRỌN GÓI (VNĐ/khách):  

 

Số lượng khách 
Nhóm từ 10 người trở lên 

Giá tour Phụ thu tiền phòng Trẻ em 

Nhóm 10 người trở lên 1.590.000 350.000 
Theo qui định 

bên dưới 

Phụ thu tắm bùn, Phụ thu  xe jeep Nam Cát Tiên 

 Giá Vé Bao Gồm: 

 Vận chuyển: Xe vận chuyển theo chương trình 

 Ăn uống: - 02 bữa ăn sáng  

- Ăn chính: thực đơn 120.000 đồng/khách. Ăn tiệc: thực đơn tiệc 150.000 

đồng/khách ( bao gồm 1 set nước uống bia hoặc 2 lon nước ngọt). 

 Lưu trú: Khách sạn 2 khách/ phòng, trường hợp lẻ 

Khách sạn   Ghi chú 

Resort Tea Bảo Lộc 
2 khách/ phòng, máy lạnh, tivi, tủ 

lạnh, điện thoại…tiện nghi đầy đủ 

 Tham quan: Theo chương trình, tàu tham quan Hồ Tà Đùng 

 Phục vụ: - 01 nón du lịch  

- 02 chai nước suối Aquafina 350ml/ngày, khăn lạnh 1 cái/ ngày / người  

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vui vẻ, tận tình.  

 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tuyến với mức đền bù tối đa 60.000.000 

đồng/trường hợp. 

 Không Bao Gồm: 

 Các chi phí tự túc và chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, nước uống trong 

khách sạn, chụp ảnh, ăn uống ngoài chương trình v.v…  

 Giá Tour Trẻ Em: 

 Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 

02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ 

em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé.  

 Từ 05 - dưới 11 tuổi : Mua 50% giá vé, có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với 

người lớn) 

 Từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá vé người lớn. 



 

 

 
 

 

Thực Đơn dự kiến cho Đoàn 
 

 Sáng Ngày 1:    Tiêu chuẩn:      Khu du lịch Văn Thánh 

Trưa ngày 1: (120.000đ/suất) NHÀ HÀNG Nam Cát tiên 

Thực đơn 1: 
1. Salad trộn dầu giấm   
2. Đọt su  xào bò   
3. Bò lúc lắc khoai tây 
4. Sườn ram mặn                                                 
5. rau muống xào tỏi   
6. Cá biển chưng tương 
7. Lẩu  atiso giò heo                                            
8. Cơm trắng 
9. Tráng miệng + Trà đá –khăn lạnh  

 

 
 

TỐI NGÀY 1: (150.000đ/suất):  Ăn tại Bảo Lộc 

Thực đơn 1 :  
1. Súp bắp cua. 
2. Nấm nướng giấy bạc. 
3. Tôm xù mây. 
4. Cơm chiên cá mặn. 
5. Cá kho 
6. Chim cút rô ty – xôi. 
7. Lẩu – bún  
8. Tráng miệng, 
9. Trà đá, khăn lạnh 
10. Rượu dâu. 

 

Ăn Trưa ngày 2: (120.000đ/suất) Tại Hồ Tà Đùng 

MENU 01: 
1. Gỏi bao tử cá basa 
2. Bông cải xào nấm 
3. Ba chi ̉chiên dầu 
4. Lẩu chua hải sản 
5. Gà đồi nướng 
6. Cá lăng kho tô ̣
7. Cơm trắng 
8. Tráng miệng 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

HÌNH ẢNH KHÁCH SẠN 
Khách Sạn 

3 Sao 


