CÔNG TY DU LỊCH VĂN HÓA VIỆT MEKONG
Địa chỉ: KHÓM 2, TRÀM CHIM, TAM NÔNG, ĐỒNG THÁP
DĐ: 088.882.1739 (Ms. Trâm);
Hotline: 091.315.8512 (Mr. Minh)
CHƯƠNG TRÌNH 3TTT
NGHỈ DƯỠNG VÀ TRẢI NGHIỆM TẠI VIETMEKONG FARMSTAY

THÂN – TÂM – TRÍ CÙNG HOA SEN

- Cân bằng và tự do tinh thần Gia đình Anh/Chị:
Từ ngày /…/2021 đến /…/2021 (04 ngày, 3đêm)

❖ Quý khách yêu quý hệ sinh thái tự nhiên, thích trải nghiệm hoạt động nông nghiệp
khẩn hoang Đồng Tháp Mười – vùng văn hóa độc đáo, nhiều giá trị sáng tạo của người
Việt ở Nam bộ trong thời kì khẩn hoang - mở cõi; sống cân bằng trong không gian hoa cỏ tự
nhiên của hệ sinh thái ngập nước ngọt và những cánh đồng lúa bao la.
❖ Quý khách thưởng thức và khám phá ẩm thực phương Nam với nguồn nguyên liệu
sản xuất tự nhiên, gạo ngon nhất thế giới (ST24 – ST25), trong không gian hoài cổ, an yên,
mang phong vị Đồng Tháp.
❖ Quý khách nghỉ dưỡng và lưu trú trong nhà sinh thái trên mặt nước giữa Đồng
Tháp Mười trong môi trường sản xuất nông nghiệp thuận tự nhiên.
THÂN – TÂM – TRÍ CÙNG HOA SEN
Thân an trú, ăn, uống cùng không gian sen - Tâm tự tại quan sát và thực hành chánh
niệm cho tâm cuộc sống hạnh phúc thường hằng thuận thiên cùng hoa sen – Trí tập
trung để trí khởi phát tuệ quan, tuệ giác, tuệ nhãn, chọn thiền hành, giác ngộ cùng hoa
sen, để cuộc sống dần được cân bằng, tự do tinh thần và hạnh phúc!
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BẢNG GIÁ GIA ĐÌNH:

(DÀNH >2 NGƯỜI LỚN…..TE)

(04 ngày 03 đêm: Từ ngày / /2021 đến / /2021)
GIÁ TRỌN GÓI VÉ NGƯỜI LỚN

LOẠI

Giá 4,690,000 VND0/người

2pax/Bungalow trên không gian
hoang sơ Đồng Tháp Mười

GIÁ BAO GỒM DỊCH VỤ:
1. Hoạt động trải nghiệm đầy thú vị, cánh đồng đậm nét hoang sơ đa sắc màu,
hoạt động văn hóa theo motip khẩn hoang vùng Đồng Tháp Mười.
2. 07 suất ăn chính theo văn hóa ẩm thực địa phương, nước uống tinh khiết, 03
ăn sáng, 05 ăn phụ: bánh dân gian 1 và 2, chè sen, cháo cá và BBQ tối (Tôm
càng, óc nướng, bắp). Nguồn nguyên liệu ẩm thực: gạo hữu cơ, rau…tươi sống
100%, chủ yếu được sản xuất từ nông trại sản xuất.
3. Nước uống tinh khiết ion kiềm được lọc bằng công nghệ Nhật bản (Fuji Smart K8).
4. 01 Hướng dẫn viên tại điểm
5. 03 bộ áo bà trải nghiệm
6. Giao lưu cổ nhạc phương Nam nghệ nhân dân gian và CEO dự án chia sẻ về
giá trị kì nghỉ thuận thiên.
7. 03 đêm Lưu trú trên Bungalow/2pax đạt tiêu chuẩn sinh thái thuận thiên.
8. Trẻ em < 1m khuyến mãi 100% tất cả dịch vụ, Trẻ em >1,0 - 1,4m khuyến mãi 50%
tất cả dịch vụ; >1,4m khuyến mãi 30% (ngủ chung cha mẹ).
❖ GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM:
❖ Coffee gọi theo yêu cầu và thức uống khác (Bia không quá 03 lon/người/bữa).
❖ Ô tô vận chuyển đến điểm.
❖ Mua đặc sản địa phương.
❖ Chưa bao gồm thuế VAT
❖ Chưa bao gồm vé VQG Tràm chim
❖ Tip hướng dẫn viên theo thông lệ (Nếu có).
LƯU Ý: ĐÂY LÀ TOUR DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
- Chúc mừng quý khách đã góp 10,000 VNĐ vào dự án Sách cười và dự án Ngoại
ngữ trẻ em Tràm Chim do VietMekong farmstay tổ chức;
- Quý khách NÊN MANG theo khăn tắm cá nhân, bàn chải đánh răng… (để giảm thiểu
chất tẩy rửa khi giặt và xử lý chất thải nhựa, gây ô nhiễm hệ sinh thái nông trại); Mang
theo giấy tùy thân để đăng kí theo thông lệ du lịch; kem chống muỗi nếu cần thiết.
- Quý khách KHÔNG NÊN mang theo túi nylon, chai nhựa, thức ăn, thức uống công
nghiệp, các loại nước có cồn khác vào điểm du lịch, thiết bị âm thanh có tiếng ồn…;
- Lịch trình có thể thay đổi tùy vào thực tế hoặc yêu cầu của du khách.
Tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline: 091.315.8512 (Mr. Minh) – 088.882.1739 (Miss Trâm)
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ KÌ NGHỈ DƯỠNG THÚ VỊ VÀ HẠNH PHÚC
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Ngày 1
10h00 – 11h30: Gia đình đến và check in nhận phòng nghỉ ngơi.
Trưa

Ăn trưa theo thực đơn địa phương từ nguồn nông sản trồng thuận tự nhiên
và nghỉ trưa trên nhà sàn sinh thái giữa đồng.sen

Chiều

Tham quan nhà trưng bày nông cụ, cảm nhận một ký ức thời xưa tổ tiên

và Tối người Việt đến Đồng Tháp Mười khẩn hoang.
Sống

Hái sen, ăn và chơi cùng sen

cùng

Ăn tối theo thực đơn phương Nam trong không gian văn hóa hoài cổ, tinh

Sen

thần an yên.
Gia đình nghỉ - ngủ trên nhà sàn sinh thái giữa đồng sen, cảm nhận giá trị về
âm thanh đồng ca, lắng nghe hơi thở từ Mẹ Thiên nhiên

Ngày 2
Sáng Gia đình đón bình minh trên nông trại yên bình.
Ăn sáng theo thực đơn nông dân,
–
Mỉn cười và trải nghiệm cùng hoa sen, làm bánh dân gian 1; Ăn trưa theo
Trưa
thực đơn địa phương từ nguồn lương thực sạch do nông trại cung cấp, gạo
Cười
dinh dưỡng huyết rồng Tam Nông.
với
Nghỉ trưa trên nhà sàn giữa đồng sen hồng đậm nét hoang sơ.
sen
Chiều

Ăn nhẹ bánh dân gian; trải nghiệm trồng sen với nông dân, lúa ma, chơi

và Tối với trâu dưới ruộng nước, câu cá, kéo lưới…Gia đình chuẩn bị và ăn tối
Cười

theo ẩm thực phương Nam trong không gian văn hóa hoài cổ, tinh thần an

với

yên. Giao lưu đờn ca tài tử - Cổ nhạc phương Nam, thủy sản (Tôm, óc, bắp

sen

nướng..); Gia đình nghỉ - ngủ trên nhà sàn giữa đồng sen, cảm nhận giá trị về
âm thanh đồng quê, lắng nghe và cảm nhận hơi thở từ Mẹ Thiên nhiên.

Ngày 3
Sáng Gia đình đón bình minh trên nông trại yên bình.
Ăn sáng theo thực đơn nông dân,
–
Mỉn cười và trải nghiệm cùng hoa sen, chế biến thức ăn từ sen; Ăn trưa
Trưa
theo thực đơn địa phương từ nguồn lương thực sạch do nông trại cung cấp,
Cười
gạo dinh dưỡng huyết rồng Tam Nông.
với
Nghỉ trưa trên nhà sàn giữa đồng sen hồng đậm nét hoang sơ.
sen
Chiều

Ăn nhẹ bánh dân gian; Tự do, quan sát, thiền hành với hoa sen Gia đình

và Tối chuẩn bị và ăn tối theo ẩm thực phương Nam trong không gian văn hóa hoài
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Cười

cổ, tinh thần an yên. Giao lưu đờn ca tài tử - Cổ nhạc phương Nam, thủy

với

sản (Tôm, óc, bắp nướng..); Gia đình nghỉ - ngủ trên nhà sàn giữa đồng sen,

sen

cảm nhận giá trị về âm thanh đồng quê, lắng nghe và cảm nhận hơi thở từ Mẹ
Thiên nhiên.

Ngày 4
Sáng

Gia đình đón bình minh trên nông trại yên bình và ăn sáng theo thực đơn

–

dân gian địa phương

Trưa

Trải nghiệm trà hoa sen, cười với sen và chụp hình với sen, tự do cảm

Yêu

nhận không gian ruộng sạch thiên nhiên trong môi trường không hóa học,

sen

không quên check in cầu gỗ dài xuyên giữa đồng xanh với hoa sen hồng, cỏ
đa sắc màu của Đồng Tháp Mười.
Gia đình ăn cơm trưa và Gia đình trở về theo lịch trình.

“Mục đích tối thượng của việc làm nông không phải là
trồng cây, mà là sự tu dưỡng và hoàn thiện con người”
(Masanobu Fukuoka)
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