
TOUR ĐẢO BÀ LỤA – MỘT NGÀY LÀM NGƯ DÂN - RỪNG TRÀ SƯ – RESORT 

HÒN TRẸM 4 SAO   

Thời Gian: 2 Ngày 2 Đêm.    

BUỔI TỐI:   

20h00: Xe và HDV Cty Nam Thiên Travel đón đoàn tại điểm hẹn. Đoàn khởi hành đến với Kiên 

Giang. Sau đó quý khách tự do nghỉ đêm với hệ thống xe du lịch đời mới, trang thiết bị hiện đại, đảm 

bảo quý khách sẽ có một giấc ngủ ngon! 

NGÀY 01: TP. HCM - QUẦN ĐẢO BÀ LỤA – TRẢI NGHIỆM LÀM NGƯ 

DÂN                                                                                                        (Ăn sáng - ăn trưa - ăn chiều) 

06h30: Đoàn đến Hòn Chông- thị xã Kiên Lương và tập trung ra bến tàu, khởi hành tham quan Quần 

đảo Bà Lụa và dùng điểm tâm sáng trên đảo. Với khoảng 45 hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi huyện Kiên 

Giang và được coi như Vịnh Hạ Long của Phương Nam. Sau khoảng 45 phút lênh đênh trên mặt biển 

với những thiết bị bảo hộ an toàn, quý khách sẽ hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đẹp hoang sơ của Quần đảo 

Bà Lụa dần dần hiện ra trước mắt. Đoàn sẽ dừng chân và khám phá Hòn Đầm Dương, một hòn đảo 

được xem là đẹp nhất của Quần đảo Bà Lụa, quý khách sẽ được thỏa sức ngâm mình dưới làn nước 

trong xanh hoặc tự do đi lại qua các đảo lân cận như Hòn Đầm Giếng, Hòn Đầm Đước mà không cần 

bất cứ sự hỗ trợ nào khác, quý khách sẽ được cảm giác tận tay mò những con sò, con nghêu, óc 

nhảy....nếu may mắn, quý khách có thể bắt được những con sò gai, nhum biển, Ốc vú nàng....hoặc quý 

khách có thể tự tay giăng lưới bắt cá cùng với sư trợ giúp của người dân trên đảo. Sau đó, quý khách sẽ 

chế biến và tận hưởng những thành quả đạt được của mình, chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách một 

cảm giác thú vị mà không nơi đâu có được.  

11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại Hòn Đầm Dương do chính bàn tay của người dân trên đảo chế biến 

chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách cảm giác thật ngon miệng và ấm cúng. 

Thực đơn: 

1. Lẩu chua cá bóp 

2. Cá biển chiên (cá lục) 

3. Mực xào chua ngọt 

4. Tôm rim mặn 

5. Sò lụa xào lá quế 

6. Cơm trắng  

7. Trà đá + tráng miệng 

12h30: Đoàn tập trung xuống tàu khởi hành trở về đất liền.  

14h30: Đoàn khởi hành về nhận phòng, nghỉ ngơi tại Resort Hòn Trẹm với tiêu chuẩn 4 sao sẽ làm 

cho quý khách có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, thoải mái và sang trọng. Đoàn khởi hành tham 

quan Chùa Hang- Hòn Phụ Tử. Chùa Hang nằm nơi chân núi An Hải Sơn. Vì là núi đá vôi bị xâm 

thực hàng ngàn năm, nên phía sau chùa có một hang rộng ăn thông ra tới biển, nơi có Hòn Phụ Tử. 

Với  những huyền tích  những câu chuyện li kỳ hấp dẫn xung quanh 2 thắng cảnh này, Chùa Hang- 



Hòn Phụ Tử càng được tô đậm tính nhân văn, hấp dẫn người nghe đến với mình mỗi năm một nhiều 

hơn. 

18h00 : Đoàn tập trung khởi hành dùng cơm tối tại Nhà Hàng. 

Thực đơn: 

1. Lẩu sườn lagim 

2. Cá điêu hồng chiên xù cuốn bánh tráng 

3. Trứng xào khổ qua 

4. Gà kho gừng 

5. Đậu que xào tỏi 

6. Cơm trắng + tráng miệng + trà đá 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá Hòn Trẹm về đêm. 

NGÀY 02: HÒN TRẸM - RỪNG TRÀ SƯ - TP. HCM       

                                                                                                               (Ăn Sáng, Trưa)  

6h30: Đoàn dùng bữa sáng Buffet tại Resort Hòn Trẹm, sau đó làm thủ tục trả phòng.                           

07h30: Đoàn khởi hành tham quan Rừng Tràm Trà Sư vào mùa nước nổi. Vào thời điểm này Rừng 

Tràm Trà Sư khoác lên mình một màu xanh thẳm của những cánh bèo tây tràn đồng. Đến nơi đây, quý 

khách sẽ được trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ là đi thuyền trên đồng nước mênh mang, được tự tay 

chèo thuyền để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình khi mũi thuyền nhè nhẹ rẽ thảm bèo xanh mướt tiến sâu 

vào rừng. Với một Vọng gác quan sát ở giữa rừng, quý khách có thể ngắm nhìn được toàn bộ vẻ thanh 

bình của Rừng tràm Trà Sư vào mùa nước nổi. 

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại Rừng tràm Trà Sư với những món ăn dân dã đậm chất miền Tây. 

Thực đơn: 

1. Cá lóc nướng (02 con/bàn) 

2. Gà hấp lá trúc(01 con/bàn) 

3. Cá rô kho tộ + thịt ba rọi (02 thố/bàn) 

4. Lẩu chua cá hú 

5. Rau luộc  

6. Cơm trắng + Tráng miệng + trà đá 

12h30: Đoàn khởi hành về TP. HCM. Trên đường về HDV Nam Thiên Travel cùng đoàn tìm hiểu về 

đặc sản thốt nốt- Núi Cấm, ghé tham quan, thưởng thức đặc sản nước thốt nốt thơm ngon và mát lạnh. 

Trên đường đoàn dừng chân tham quan, mua sắm đặc sản nem Lai Vung ....  

20h00: Về tới điểm trả khách ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!  

 


