LỊCH TRÌNH
TOUR BÀ NÀ HILL 1 NGÀY CỦA DANAGO
1. Tóm tắt lịch trình tour Bà Nà Hill 1 Ngày
❖ Buổi sáng: Đà Nẵng – Bà Nà Hill – Cầu Vàng – Vườn hoa – Hầm rượu (Ăn trưa)
❖ Buổi chiều: Bà Nà Hill – Làng Pháp – Khu vui chơi Fatasy Park – Đà Nẵng
2. Giá tour Bà Nà Hill 1 Ngày DANAGO

Giá tour

Người lớn

Trẻ em

Địa phương

895.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Ngoại tỉnh

1.120.000 VNĐ

890.000 VNĐ

3. Lịch trình chi tiết tour Bà Nà Hill 1 Ngày
Buổi sáng: Đà Nẵng – Bà Nà Hill – Cầu Vàng – Vườn hoa (Ăn trưa)

08:00 - Đoàn mình bắt đầu khởi hành, quý khách sẽ di chuyển trên quãng đường
gần 30km đến cổng Bà Nà Hills.

08:45 - Đoàn mình đến cổng Bà Nà Hills, HDV của DANAGO làm thủ tục nhận
vé, tầm 15 phút, quý khách có thể check in tại cổng Bà Nà, bắt đầu cho chuyến khám
phá đầy thú vị. Sau đó đoàn mình bắt đầu di chuyển đến Ga đầu tiên đi cáp treo lên
đỉnh đầu tiên của Bà Nà.

09:30 - Xuống cáp, HDV của DANAGO
đưa quý khách đến tham quan Cầu Vàng –
siêu phẩm khi vừa trình làng đã đưa tên
tuổi của Bà Nà vươn tầm quốc tế, giữa
không gian lơ lững chừng mây, 2 bàn tay
rêu phong khổng lồ nâng đỡ lấy câu cầu
với sắc vàng rực rỡ mở ra cung đường mới
lạ giữa mênh mông đất trời

10:00 - Chia tay Cầu Vàng, đoàn mình
tiếp tục di chuyển đến Vườn Hoa Tình
Yêu hay còn gọi là Vườn Hoa Le Jadin
D’Amour với không gian hàng ngàn bông
hoa được kết tạo thành 9 vườn hoa rực rỡ
sắc màu gắn liền với 9 câu chuyện tình yêu
vô cùng lãng mạn.

10:30 – Quý khách tiếp tục đến với Hầm
Rượu Debay nơi trưng bày hàng trăm loại
rượu quý của Pháp. Đặc biệt, quý khách có
thể thưởng thức rượu tại quầy Bar nơi cuối
hầm hoặc mua về làm quà. Sau đó ghé đến
tham quan Chùa Linh Ứng linh thiêng.

11:00 - HDV của DANAGO đưa đoàn
đến trải nghiệm tại Tàu Hỏa Leo Núi, tại
đây đoàn mình có cảm giác vi vu qua từng
cánh rừng bí ẩn, thung lũng hoang sơ cảm
tưởng như đang đóng vai phiêu lưu vào
những câu chuyện cổ tích đầy bí ẩn mà
không cần phải đi bộ mỏi chân.

11:30 - Đoàn mình tập trung tại Ga tiếp
theo, di chuyển bằng cáp treo lên chinh
phục đỉnh Bà Nà Núi Chúa, hành trình
đưa quý khách từ cảm giác này đến cảm
giác khác với thước ảnh thiên nhiên vô
cùng hùng vĩ có một không hai. Quý
khách sẽ có cảm giác vô cùng mới lạ với
trải nghiệm độc đáo này.

12:00 - Đoàn mình nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa tại buffet vô cùng sang trọng và
đẳng cấp trên đỉnh Bà Nà Hills. Quý khách được tự do chọn những món ăn phù hợp với
khẩu vị của mình, nạp năng lượng cho buổi chiều khám phá đày thú vị.

Buổi chiều: Bà Nà Hill – Làng Pháp – Khu vui chơi Fatasy Park – Đà Nẵng

13:00 - Buổi chiều, HDV của DANAGO
đưa đoàn đến khu vui chơi Fantasy Park,
khám phá những trò chơi kinh điển như:
Tháp rơi tự do, leo núi mạo hiểm, mê cung
huyền bí, đường đua lử, công viên khủng
long…

14:30 - HDV tiếp tục đưa đoàn đến tham
quan Làng Pháp, được mệnh danh là bức
tranh Pháp sinh động tại Bà Nà Hills với
toàn bộ không gian làng mạc, nhà thờ, lâu
đài đều được thiết kế kiểu Pháp vô cùng ấn
tượng.

15:30 - Kết thúc tham quan, đoàn mình
tập trung đến Ga cuối cùng, trải nghiệm cáp
treo đạt 4 kỷ lục thế giới, một lần nữa quý
khách tận hưởng cảm giác lơ lửng giữa
không trung ngắm toàn cảnh Bà Nà trước
khi chia tay.

16:00 - Xe của DANAGO đưa đoàn quay về điểm hẹn ban đầu. Đến điểm hẹn, HDV
chia tay và kết thúc tour Bà Nà Hills 1 ngày của DANAGO.
4. Tour Bà Nà Hill 1 Ngày bao gồm
o 01 bữa ăn trưa buffet tại KDL Bà Nà Hill;
o Vé cáp treo và tham quan vui chơi trên Bà Nà (ngoại trừ bảo tàng sáp);
o Xe du lịch đời mới đưa đón trong hành trình;
o Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm;
o Bảo hiểm du lịch;
o Nước uống tiêu chuẩn 500m/người.
5. Tour Bà Nà Hill 1 Ngày không bao gồm
o Vé máy bay;
o Thuế VAT 08% (khi lấy hóa đơn);
o Tiền tip cho HDV và lái xe (không bắt buộc);
o Các chi phí cá nhân phát sinh: mua sắm, ăn uống ngoài chương trình tour…;
6. Chính sách dành cho trẻ em
o Miễn phí trẻ em từ 2 - dưới 5 tuổi: Nếu bé cao hơn 1m chi phí phát sinh ba mẹ tự
chi trả; 2 người lớn chỉ kèm 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 tính 50% giá tour;
o Trẻ em từ 5 - dưới 10 tuổi: Tính giá trẻ em. Nếu bé cao hơn 1,4m chi phí phát sinh
ba mẹ tự chi trả;
o Từ đủ 10 tuổi: Tính như người lớn.
QUÝ KHÁCH THAM KHẢO CHI TIẾT LỊCH TRÌNH TOUR TẠI WEBSITE:

https://dng.vn/tour-ba-na-hill-1-ngay
Trân trọng!
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