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OUR WORLD IS YOUR PLAYGROUND

ĐÀ NẴNG

MARBLE
MOUNTAINS
NGŨ HÀNH SƠN

The Marble Mountains are a range of peaks located to the south of Danang. Each of these picturesque marble
and limestone hills is said to represent one of the ﬁve elements of the universe: water, wood, ﬁre, metal and
earth. Sacred in ancient Buddhist and Hindu culture, the Marble Mountains are home to many caves and
tunnels that house shrines and sanctuaries. Visitors can also climb a stairway to the summit, which offers
stunning views of the surrounding area.

Ngũ Hành Sơn hay núi Non Nước là một quần thể 5 ngọn núi ở phía Nam của thành phố Đà Nẵng. Mỗi một
ngọn núi được xem như là một yếu tố trong ngũ hành, bao gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và
Thổ Sơn. Mang đậm nét văn hóa Phật giáo và Hin du cổ, Ngũ Hành Sơn cũng là nơi tập trung nhiêu chùa
chiền và hang động. Du khách có thể leo lên những bậc cấp để thăm thú các điểm tham quan và ngắm cảnh
núi non, trời biển bao la xung quanh.

9:00
9:15
10:30
11:00

9:00 Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
9:15 Đến Ngũ Hành Sơn
10:30 Tham quan làng đá
11:00 Rời Ngũ Hành Sơn, quay về Pullman Danang Beach Resor t

Depart from Pullman Danang Beach Resort
Arrive at Marble Mountains
Visit nearby marble villages
Depart from Marble Mountains to Pullman Danang Beach Resort

Price: VND 1,848,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 693,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 345,000 net/child
* Children under 5: F.O.C

Giá: VND 1,848,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 693,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 345,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi

Price Includes:
* Transportation
* English speaking tour guide
* Entrance fee for the attractions
* Water and cold towel
* Travel insurance
* 5% service charge and 10% government tax
Note:
* Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost
* Other languages (Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available
and surcharge is applied

Ghi chú:
* Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn
* Có tính phí đối với Hướng dẫn viên (tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)

What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

Đã bao gồm:
* Phương tiện di chuyển
* Hướng dẫn viên Tiếng Anh
* Phí vào điểm tham quan
* Nước suối và khăn lạnh
* Bảo hiểm Du Lịch
* 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Located 60km from Danang, My Son is considered to be one of the best-preserved Cham sites in Vietnam.
Strategically located in a lush valley sur rounded by towering mountains, the site of My Son was continually
inhabited for 900 years longer than any of the other sites of the great ancient Southeast Asia civilizations.

Cách Đà Nẵng khoảng 60km, thánh địa Mỹ Sơn được xem là nơi bảo tồn nền văn hóa Chămpa lâu đời nhất
tại Việt Nam. Thánh địa Mỹ Sơn tọa lạc trong một thung lũng kín có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm,
với những công trình kiến trúc đền tháp chứa đựng hơn 900 năm giá trị lịch sử.

8:00
9:30
12:00
13:30

8:00
9:30
12:00
13:30

Depart from Pullman Danang Beach Resort
Arrive at My Son - Enjoy Charm music
Visit Phuoc Kieu - bronze casting village
Arrive back at Pullman Danang Beach Resort

Price: VND 3,520,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 1,386,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 693,000 net/child
* Children under 5: F.O.C

Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
Đến thánh địa Mỹ Sơn, tham quan thánh địa và thưởng thức vũ điệu Chăm Pa
Tham quan làng đồng Phước Kiều
Quay về Pullman Danang Beach Resort

Giá: VND 3,520,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 1,386,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 693,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi

Price Includes:
* Transportation
* English speaking tour guide
* Entrance fee for the attractions
* Water and cold towel
* Travel insurance
* 5% service charge and 10% government tax
Note:
* Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost
* Other languages (Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available
and surcharge is applied

Ghi chú:
* Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn
* Có tính phí đối với Hướng dẫn viên (tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)

What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

Đã bao gồm:
* Phương tiện di chuyển
* Hướng dẫn viên Tiếng Anh
* Phí vào điểm tham quan
* Nước suối và khăn lạnh
* Bảo hiểm Du Lịch
* 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT

ĐÀ NẴNG

MY SON
SANCTUARY

ĐÀ NẴNG

BA NA HILLS
BÀ NÀ HILLS

Located in the Truong Son Mountains, 25km southwest of Danang and at an altitude of almost 1,500m,
Ba Na offers spectacular views over the surrounding area. Its temperate climate and unspoiled forests made
Ba Na a popular summer retreat for the French during the colonial area, and the area still attracts both locals
and tourists alike. A new indoor entertainment zone has launched around 21,000 square metres of space for
the whole family.

Tọa lạc trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cách Đà Nẵng 25km về phía Tây Nam, ở trên độ cao 1,500m,
Bà Nà mang đến một quang cảnh ngoạn mục về thiên nhiên tươi đẹp. Khí hậu lý tưởng và những khu
rừng nguyên sinh đã thu hút khách du lịch đến với Bà Nà - điểm đến mùa hè không thể bỏ qua, cùng khám
phá những tòa nhà theo phong cách kiến trúc Pháp cổ điển. Khu vui chơi giải trí trong nhà với diện tích
21,000 m2 là nơi vui chơi lý tưởng đối với các gia đình.

8:00
9:00
9:30

Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
Đến chân núi Bà Nà, khởi hành bằng cáp dài nhất thế giới lên đỉnh Bà Nà
Tham quan vườn Le Jardin, hầm rượu vang tại lâu đài Pháp cổ và chùa Linh Ứng với bức tượng Phật
cao 27m
10:30 Rời khu vườn Le Jardin và di chuyển bằng cáp lên đỉnh cao hơn, khám phá những khu biệt thự
cổ của kiến trúc Pháp, làng Pháp và công viên Fantasy. Từ đỉnh Bà Nà, du khách có thể nghỉ ngơi
ngắm quang cảnh thiên nhiên
11:30 Du khách tự do tham quan hay cùng các em nhỏ thích thú khám phá các trò chơi cảm giác mạnh,
các trò chơi thám hiểm và nhiều trò chơi thể loại khác
12:30 Xuống chân núi Bà Nà bằng cáp treo
13:00 Rời Bà Nà, quay về Pullman Danang Beach Resort

Depart from Pullman Danang Beach Resort
Arrive at the foot of Ba Na Mountain and take the world longest cable car
Visit Le Jardin, with its former wineries and the remains of French villas. This area also houses the
27m-high statue at the Linh Ung Pagoda
10:30 Leave Le Jardin and take a second cable car to the top of mountain, which is home to old villas, French
villages and the Ba Na Hills Fantasy Park. The peak of the mountain also offers stunning views over Danang
11:30 Time for guests together with kids enjoy the fun by discovering X-games, exploration games
and many others attracting games in Fantasy Park
12:30 Return to the foot of Ba Na Mountain by cable car
13:00 Depart from the mountain to Pullman Danang Beach Resort
Price: VND 4,505,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 1,848,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 1m to under 1.3m: VND 924,000 net/child
* Children under 1m: F.O.C
Price Includes: Transportation - English speaking tour guide - Entrance fee for the attractions Water and cold towel - Travel insurance - 5% service charge and 10% government tax
Note: Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost - Other languages
(Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available and surcharge is applied
What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

8:00
9:00
9:30

Giá: VND 4,505,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 1,848,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 1m đến dưới 1m3: VND 924,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 1m
Đã bao gồm: Phương tiện di chuyển - Hướng dẫn viên Tiếng Anh - Phí vào điểm tham quan - Nước suối
và khăn lạnh - Bảo hiểm Du Lịch - 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT
Ghi chú: Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn - Có tính phí đối với Hướng dẫn viên
(tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)
Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

THAM QUAN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

The largest city on Vietnam's central coast, Danang has its roots in the ancient Champa Kingdom that thrived
in for almost two millennia. This cultural city tour takes guests to some of Danang's key attractions, including
museums, market and landmarks.

Là thành phố lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng mang đậm những dấu ấn của nền văn hóa
Chăm pa. Vì vậy, chương trình tham quan này sẽ du khách đến những điểm du lịch nổi tiếng và đậm nét
văn hóa như bảo tàng, chợ, bán đảo.
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8:00
8:20
9:00
10:00
11:30
11:30

Pick up at Pullman Danang to Champa Museum
Arrive at Cham Museum
Visit the Han Market
Leave Danang to visit Son Tra Peninsula
Visit Linh Ung Pagoda
Transfer back to Pullman Danang Beach Resort

Price: VND 3,003,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 924,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 462,000 net/child
* Children under 5: F.O.C

Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
Tham quan Bảo tàng Chăm
Tham quan chợ Hàn
Rời Đà Nẵng đến tham quan bán đảo Sơn Trà
Tham quan Chùa Linh Ứng
Quay về Pullman Danang Beach Resort

Giá: VND 3,003,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 924,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 462,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi

Price Includes:
* Transportation
* English speaking tour guide
* Entrance fee for the attractions
* Water and cold towel
* Travel insurance
* 5% service charge and 10% government tax
Note:
* Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost
* Other languages (Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available
and surcharge is applied

Ghi chú:
* Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn
* Có tính phí đối với Hướng dẫn viên (tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)

What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

Đã bao gồm:
* Phương tiện di chuyển
* Hướng dẫn viên Tiếng Anh
* Phí vào điểm tham quan
* Nước suối và khăn lạnh
* Bảo hiểm Du Lịch
* 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT

ĐÀ NẴNG

DANANG
CITY TOUR

ĐÀ NẴNG

CYCLING THE
COUNTRYSIDE
OF VIETNAM
THAM QUAN
VÙNG QUÊ VIỆT NAM

This leisurely bicycle ride though the scenic V ietnamese countryside provides a wonderful taste of traditional
life in this beautiful region. Having been transferred into the countryside, guests will ride alongside lush rice
paddies, across rivers, past farms and through small villages with red-tiled houses.

Đạp xe về vùng ven Đà Nẵng, tận hưởng không khí trong lành và không gian hữu tình của vùng quê. Trên
đường đi, du khách sẽ đạp xe qua những cánh đồng lúa đặc trưng của vùng nông thôn Việt Nam, những
con sông uốn quanh thành phố, những nông trại, ngôi làng với những ngôi nhà mái ngói đỏ.

This memorable cycling trip will allow guests to experience a different side of Vietnam, seeing sights that are
not on the regular tourist circuit. And make sure to take your camera as there are plenty of photo opportunities
en route.

Chuyến du lịch thú vị này sẽ mang đến cho du khách một hình ảnh khác của Việt Nam, đừng quên chuẩn
bị máy ảnh trước khi khởi hành nhé, bởi chúng tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều cảnh đẹp du khách muốn ghi
lại trong suốt cả hành trình.

Start time: 8:30am
Duration: Approx. 4 hours
Biking distance: 28 - 30km

Thời gian khởi hành: 8:30
Thời gian tham quan: 4 tiếng
Khoảng cách đạp xe: 28 - 30km

Price:

Giá:

* 1 pax: VND 2,402,000 net/pax
* 2 to 3 pax: VND 1,640,000 net/pax
* 4 to 6 pax: VND 1,202,000 net/pax
* Children under 1.3 meter height: F.O.C (will be carried at the back bike seat of parents)
Price Includes:
* Transportation to and from cycling site
* English speaking cycling guide
* Helmet
* High quality mountain bike
* Tea-break and ﬁrst aid kit
* 5% service charge and 10% government tax
Note:
* Due to safety, children under 5 years old is not allowed to join the tour
* Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost
* Other languages (Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available
and surcharge is applied

Ghi chú:
* Để an toàn, trẻ em dưới 5 tuổi không được phép tham gia các tour du lịch bằng xe đạp
* Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn
* Có tính phí đối với Hướng dẫn viên (tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)

What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

* 1 khách: VND 2,402,000 net/ khách
* 2 đến 3 khách: VND 1,640,000 net/ khách
* 4 đến 6 khách: VND 1,202,000 net/ khách
* Trẻ em cao dưới 1m3: Miễn phí ( sẽ được chở sau lưng người lớn)
Đã bao gồm:
* Phương tiện đưa đón đến vùng ngoại ô
* Hướng dẫn viên Tiếng Anh
* Mũ bảo hiểm
* Xe đạp địa hình chất lượng cao
* Thức ăn nhanh và dụng cụ sơ cứu
* 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT

HOI AN
THAM QUAN HỘI AN

HỘI AN

Dating back to the 15th Century, the ancient town of Hoi An is an exceptionally well-preserved traditional
Southeast Asian trading port. Most of its buildings have been thoughtfully conserved, including ornate houses,
decorative bridges, colorful temples and picturesque pagodas, which line a labyrinthine network of narrow
cobbled streets. The city's architecture reﬂects a rich cultural history, including Chinese, Japanese and European
inﬂuences, which combine to create this unique and charming city. Designated a UNESCO World Heritage Site
in December 1999, Hoi An now attracts thousands of travelers each year.

Vào thế kỷ 15, Hội An trở thành một thương cảng quan trọng và sầm uất của khu vực Đông Nam Á. Đến ngày
nay, những công trình kiến trúc xưa đã được bảo tồn nguyên dạng theo thời gian như những ngôi nhà cổ,
chùa Cầu, những ngôi chùa với kiến trúc độc đáo và mang những nét trang trí của nền văn hóa truyền thống.
Những nét kiến trúc đấy đã phản ánh nên một Hội An giàu tính lịch sử và đa dạng về văn hóa từ văn hóa
Trung Hoa, đến văn hóa Nhật Bản hay Châu Âu. Là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ
tháng 12 năm 1999, Hội An nay trở thành một điểm du lịch hấp dẫn khi đến với miền Trung.

9:00
9:30

9:00
9:30

Depart from Pullman Danang Beach Resort
Arrive in Hoi An. Visit some typical Hoi An places of interest to explore more about Hoi An cultural history
such as Phung Hung house, Japanese Bridge - a symbol of Hoi An, Assembly Hall of Phuc Kien…
12:00 Visit one of the traditional handicraft families in the ancient town to experience and learn how to make a
lantern
13:00 Return to Pullman Danang Beach Resort
Price: VND 3,235,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 924,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 462,000 net/child
* Children under 5: F.O.C
Price Includes: Transportation - English speaking tour guide - Entrance fee for the attractions Water and cold towel - Travel insurance - 5% service charge and 10% government tax
Note: Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost - Other languages
(Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available and surcharge is applied
What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
Đến Hội An. Tham quan một số nơi điển hình Hội An và khám phá thêm về lịch sử văn hóa Hội An
như nhà cổ Phùng Hưng, chùa Cầu - một biểu tượng của Hội An, Hội quán Phúc Kiến ...
12:00 Tham quan làng nghề thủ công truyền thống ở phố cổ để trải nghiệm và học cách làm lồng đèn
9:00 Quay về Pullman Danang Beach Resort
Giá: VND 3,235,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 924,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 462,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi
Đã bao gồm: Phương tiện di chuyển - Hướng dẫn viên Tiếng Anh - Phí vào điểm tham quan - Nước suối
và khăn lạnh - Bảo hiểm Du Lịch - 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT
Ghi chú: Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn - Có tính phí đối với Hướng dẫn viên
(tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)
Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

TRA QUE VILLAGE
AND FISHING LIFE

Tra Que is a charming little village in the countryside just outside of Hoi An. It is named after a local sweetly
scented vegetable which is used to make some of Hoi An most famous culinary dishes, including Cao Lau
and Quang noodles.
Experience a day living and working with the local people at the Tra Que vegetable village, with a unique
opportunity to discover the daily lives of the local farmers. It will be an amazing excursion for your family and
have fun together by joining the farmers in preparing the land and fertilizing it with seaweed from thelocal lake
8:00
8:30
9:00
9:20
9:40
10:30
11:30
12:30

Depart from Pullman Danang Beach Resort
Visit Tra Que village and learn vegetable cultivation
Back to the car to a local wharf
Board a local boat and take a trip to along the Hoi An river to Cua Dai ﬁshing village
Discover local ﬁshing methods, including basket boats, net casting
Join with a local ﬁsherman on a basket boat through water coconut forest
Enjoy BBQ lunch on the boat
Return to Pullman Danang Beach Resort

Price: VND 6,006,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 1,848,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 924,000 net/child
* Children under 5: F.O.C
Price Includes:
Transportation - English speaking tour guide - Entrance fee for the attractions - Water, cold towel & conical hat Fishing activities - Local lunch with BBQ seafood - Travel insurance - 5% service charge & 10% government tax
Note: Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost - Other languages
(Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available and surcharge is applied
What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

HỘI AN

THAM QUAN LÀNG RAU
TRÀ QUẾ & TRẢI NGHIỆM
MỘT NGÀY CỦA NGƯ DÂN

Trà Quế là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô Hội An. Tên của ngôi làng này được lấy theo tên của một loại
rau Quế thường được dùng để chế biển những món ngon địa phương như Cao Lầu và Mỳ Quảng.
Hãy trải nghiệm một ngày thú vị của gia đình khi cùng với người dân của làng rau Trà Quế khám phá cuộc sống
của một người nông dân Việt Nam thực thụ với những công cụ, phương thức trồng rau của dân Trà Quế vốn
đã từ lâu đời.
8:00
8:30
9:00
9:20
9:40
10:30
11:30
12:30

Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
Tham quan làng Trà Quế và học nghề trồng rau truyền thống
Quay lại bến xe
Du thuyền dọc theo sông Hội An đến làng chài Cửa Đại
Tìm hiểu phương thức đánh cá của ngư dân địa phương như chèo thuyền thúng, giăng lưới
Tham gia cùng với ngư dân chèo thuyền thúng qua rừng dừa nước
Thưởng thức tiệc nướng trên thuyền
Quay về Pullman Danang Beach Resort

Giá: VND 6,006,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 1,848,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 924,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi
Đã bao gồm:
Phương tiện di chuyển - Hướng dẫn viên Tiếng Anh - Phí vào điểm tham quan - Nước suối, khăn lạnh & nón lá Đánh bắt cá - Ăn trưa hải sản nướng địa phương - Bảo hiểm Du Lịch - 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT
Ghi chú: Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn - Có tính phí đối với Hướng dẫn viên
(tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)
Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

HỘI AN

BUFFALO CART
& FISHING LIFE
TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY
CỦA NGƯ DÂN

Sample the traditional life of a V ietnamese ﬁsherman with this once-in-a-lifetime experience. T ravelling to a
local ﬁshing village, guests are able to learn about the daily lives of these riverside communities. Following
an eco-boat trip on the Cua Dai River , guests are invited to join the ﬁsher men for a hands-on demonstration
of local ﬁshing techniques. Learn how cast nets in the traditional style, before trying your hand at paddling
the traditional Vietnamese basket boats, and even take par t in a boat race along a peaceful, coconut palmﬂanked river. Finish the day with a tasty lunch back onboard the boat.
9:00
9:30
10:00
10:30
12:00
13:00

Depart from Pullman Danang Beach Resort
Arrive in Hoi An and transfer to Buffalo Cart Station
Take a relaxing buffalo cart ride to a local wharf in Cam Thanh, Hoi An
Board the Hoi An eco-tour boat for a cruise on Hoi An river and join local ﬁsherman for day of activities
Return the boat for lunch with seafood BBQ
Return to Pullman Danang Beach Resort

Price: VND 5,200,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 1,733,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 866,000 net/child
* Children under 5: F.O.C

Hãy thử trải nghiêm cuộc sống của một ngư dân Việt Nam. Du lịch đến làng chài ở Hội An, du khách có thể
tìm hiểu cuộc sống thường nhật và những hoạt động của một làng chài. Đi thuyền dọc theo sông Cửa Đại, du
khách sẽ được người dân giới thiệu những kĩ thuật trong quá trình đánh bắt của ngư dân. Khám phá phương
thức quăng lưới truyền thống trước khi du khách thử chèo thuyền thúng dọc theo dòng sông với hai hàng cọ
xanh tươi hai bên. Du khách sẽ thưởng thức bữa trưa thú vị trên thuyền để kết thúc một ngày tham quan.
Khởi hành từ Pullman Danang Beach Resort
Đến Hội An và di chuyển qua khu vực cưỡi trâu
Thư giãn bằng xe trâu đến bến đò Cẩm Thanh, Hội An
Du lịch sinh thái trên sông Hội An bằng du thuyền và tham gia các hoạt động đánh bắt cá cùng với
ngư dân địa phương
12:00 Quay trở lại thuyền để ăn trưa với tiệc nướng hải sản
13:00 Quay về Pullman Danang Beach Resort
9:00
9:30
10:00
10:30

Giá: VND 5,200,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 1,733,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 866,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi

Price Includes:
Transportation - English speaking tour guide - Buffalo Cart - Water, cold towel & conical hat - Fishing activities Local lunch with BBQ seafood - Travel insurance - 5% service charge and 10% government tax

Đã bao gồm:
Phương tiện di chuyển - Hướng dẫn viên Tiếng Anh - Phí cưỡi trâu - Nước suối, khăn lạnh và nón lá Đánh bắt cá - Ăn trưa hải sản nướng địa phương - Bảo hiểm Du Lịch - 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT

Note: Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost - Other languages
(Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available and surcharge is applied

Ghi chú: Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn - Có tính phí đối với Hướng dẫn viên
(tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)

What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

HUẾ

HUE
CITY TOUR
THAM QUAN
THÀNH PHỐ HUẾ

The former capital of the Nguyen Dynasty, Hue (pronounced 'Hway') is a treasure trove of ancient architecture,
with royal palaces, ornate pagodas and stunning citadels. Set along the banks of the Perfume River, many of
Hue's historical sites have been inscribed on the UNESCO World Heritage list. These include the main imperial
citadel, which contains the former 'Forbidden City' where only the Nguyen dynasty's emperors, concubines
and closest conﬁdantes were permitted to tread.

12:30 Lunch in Hue (not included in the price); kindly ask your tour guide for assistance
13:30 Transfer to visit Thien Mu Pagoda or rent a sailing boat along the Perfume River to Thien Mu Pagoda
(surcharge will be applied for sailing boat rental)
14:30 Depart to either the tomb of Tu Duc or Khai Dinh
15:30 Transfer back to Da Nang via Hai Van Tunnel
18:00 Arrive at Pullman Danang Beach Resort
Price: VND 5,002,000 net/private trip (for 2 guests)
* Additional Guest: VND 2,080,000 net/person
* Additional Hour: VND 485,000 net/hour
* Children from 5 - 10: VND 1,040,000 net/child
* Children under 5: F.O.C
Price Includes:
Transportation - English speaking tour guide - Entrance fee for the attractions - Water and cold towel Travel insurance - 5% service charge and 10% government tax
Note: Public Holidays and Tet Holidays will be applied 20% surcharge on total cost - Other languages
(Japanese, Chinese, Korean, German, Russian…) speaking tour guide is available and surcharge is applied
What to bring: Sunscreen, camera, comfortable cloth & hat/cap

Từng là kinh đô thời Nguyễn, Huế là vùng đất giàu kiến trúc với hệ thống cung điện, chùa chiền và thành quách.
Nằm bên cạnh dòng Hương Giang thơ mông, rất nhiều điểm du lịch văn hóa Huế được danh tặng là điểm di
sản văn hóa UNESCO, đặc biệt là quần thể di tích cố đô với Kinh thành Huế, nơi ghi lại dấu ấn của triều Nguyễn.
12:30 Ăn trưa tại Huế (không bao gồm trong giá); vui lòng yêu cầu hướng dẫn viên để được hỗ trợ
13:30 Đi xe đến tham quan chùa Thiên Mụ hoặc thuê thuyền đi dọc theo sông Hương đến chùa Thiên Mụ
(phí phụ thu sẽ được áp dụng cho thuê thuyền)
14:30 Đoàn khởi hành đến lăng Tự Đức hoặc lăng Khải Định
15:30 Di chuyển trở lại Đà Nẵng qua Hầm Hải Vân
18:00 Quay về Pullman Danang Beach Resort
Giá: VND 5,002,000 net/ tour riêng cho 2 khách
* Phụ thu từ vị khách thứ 3: VND 2,080,000 net/ khách
* Phụ thu theo giờ : VND 485,000 net/giờ
* Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: VND 1,040,000 net/ trẻ
* Miễn phí Trẻ em dưới 5 tuổi
Đã bao gồm:
Phương tiện di chuyển - Hướng dẫn viên Tiếng Anh - Phí vào điểm tham quan - Nước suối và khăn lạnh Bảo hiểm Du Lịch - 5% phí dịch vụ và10% thuế GTGT
Ghi chú: Các ngày Lễ & Tết sẽ phụ thu 20% trên tổng hóa đơn - Có tính phí đối với Hướng dẫn viên
(tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Nga...)
Những vật dụng cần mang theo: Kính mát, máy ảnh, áo quần năng động & mũ/nón

Treat the kids to all-inclusive children’s menus,
welcome gift, daily treats and kids club.
Hãy để các em nhỏ thích thú với nhiều sự lựa chọn
trong thực đơn của riêng mình, quà tặng bất ngờ,
món ngon mỗi ngày và vui chơi tại khu vui chơi trẻ em.

VND

505,000 NETT

per guest,
per day.

Available exclusively to Le Club AccorHotels members.
Ask us how to join!

VND

505,000 NETT

mỗi trẻ,
mỗi ngày.

Dành riêng cho thành viên của Le Club AccorHotels.
Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết!

my meal

món chính

Grilled beef steak, mashed potato & jus - Chicken schnitzel, lemon & fries

Bò bít tết, phục vụ với khoai tây nghiền và xốt thịt - Cơm chiên với thịt gà

Ham, cheese & tomato grilled sandwich & fries - Fried rice with chicken

Thịt gà phi lê tẩm bột chiên, phục vụ khoai tây chiên - Bánh mì nướng kẹp thịt nguội,

my favourites

phô mai, cà chua với khoai tây chiên

Kids beef burger with fries - Spaghetti with tomato sauce & mozzarella cheese

món yêu thích

Fish & chips, ﬁsh ﬁllet in crispy batter - Deep fried local pork spring rolls

Bánh mì kẹp thịt bò, phục vụ với khoai tây chiên - Chả giò thịt heo chiên

& soya sauce

Cá tẩm bột chiên với khoai tây chiên - Mì Ý xốt cà chua và phô mai mozzarella

my health

món dinh dưỡng

Pan fried ﬁsh ﬁllet, steamed rice & lemon - Grilled chicken ﬁllet & salad

Cá phi lê áp chảo, phục vụ cơm trắng - Gà phi lê nướng, phục vụ rau xà lách

Stir fried noodles and vegetable - Stir fried vegetable with steamed rice

Mì xào rau củ - Rau củ xào kèm cơm trắng

my Vietnamese

món Việt

Congee rice porridge (beef, pork or chicken) - Stir fried Pho noodles with beef

Cháo (thịt bò, thịt heo hoặc thịt gà) - Phở áp chảo với thịt bò

Stir fried noodles (beef, pork or chicken) - Fried rice with pork or vegetable

MÌ xào (thịt bò, thịt heo hoặc thịt gà) - Cơm chiên với thịt heo hoặc rau củ

my sweet

món ngọt

Chocolate brownie cake with Vanilla ice cream - Fresh fruit salad

Bánh sô cô la nướng kèm kem Vani - Sa lát trái cây

Ice cream (Strawberry, Vanilla or Chocolate) - Sliced water melon

Kem (Dâu, Vani hoặc Sô-cô-la) - Dưa hấu

*Excluded Minibar and In-Room dinning

*Không áp dụng đối với minibar và gọi món tại phòng

