
CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG – KHÁM PHÁ
VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

Vườn quốc gia Phước Bình một vùng đất mới, nằm cách Thành phố Phan Rang
Tháp Chàm 65km về phía tây theo quốc lộ 27. Là một Vườn Quốc gia mới được thành lập
cách đây không lâu, với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, thiên nhiên hoang dã, hệ thống sông
suối khúc khỷu chênh vênh giữa các mõm đá tạo nên nơi đây một bức tranh thiên nhiên
sinh động tuyệt vời.

TOUR 2 NGÀY 1 ĐÊM
Thành phần tham gia:
 Các em Học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

 Các bạn Sinh viên đến từ các trường Trung cấp, Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao
đẳng, Cao đẳng Nghề và Đại học.

Mục đích: Hành trình có mục đích sau:
 Đến đây các em được hòa mình với thiên nhiên , đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên

hoang dã, thỏa lòng khám phá. Bên cạnh đó, còn được tìm hiểu bản sắc văn hóa
người Raglay và Churu; chơi những trò chơi nhằm giúp các em nâng thể lực, hiểu
biết về các loài động thực vật rừng.



Đơn vị tổ chức:
 Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Môi trường rừng, Vườn Quốc gia Phước

Bình, tỉnh Ninh Thuận

Chương trình:
Ngày 1:
 6h30: Xe và Điều phối viên đón

quý khách tại Văn phòng đại diện
VQG đi Phước Bình (quý khách lưu
ý đến trước 10 – 15 phút). Ăn sáng
tự túc.

 9h00: Đòan đến Trụ sở Vườn Quốc
Gia Phước Bình, nhận phòng khách
sạn. Tập trung Đoàn để Điều phối
viên điểm danh quân số, phân nhóm

và bắt đầu chương trình Dã
ngoại trên tuyến diễn giải môi
trường VQG.

 9h30: Xe đưa Đòan đến Vườn
thực vật. Điều phối viên và kiểm
lâm địa phương sẽ hướng dẫn
Đòan đi bộ trên tuyến diễn dãi
môi trường dài 2,5km, ở đây các
bạn được nghe diễn giải về sự đa
dạng và phong phú của những
loài cây bản địa đặc hữu cũng

như những loài cây có trong sách đỏ Việt Nam và Thế giới và điểm nghĩ chân của
Đòan là Thác Gia Nhông, một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú đang chờ quý khách
khám phá.

 10h15: Điều phối viên cùng Hướng dẫn
viên địa phương sẽ giới thiệu với quý
khách cách thức nấu cơm lam, nướng thịt
trong ống tre. Sẽ chia nhóm và thi nấu
cơm lam, nướng thịt trong ống tre.

 11h30: Dùng cơm trưa.
 12h30: Nghỉ ngơi, vui chơi

 14h30 Cả đoàn rời Gia Nhông.
 Đến Thăm di tích lịch sử cấp quốc gia: Trận địa đá Pi Năng Tắc.
 Sau đó quý khách tiếp tục được đến nơi duy nhất ở Việt Nam có Bò tót thường

xuyên xuất hiện và được trực tiếp tham quan đàn Bò tót lai được chăn thả ở đây.
 17h00 Quay về trụ sở VQG.
 18h30 Ăn tối:



 19h30 Tham gia chương trình văn
nghệ và Giao lưu văn hóa với cộng
đồng dân tộc, Raglay, ChuRu (đốt
lửa trại, uống rượu Cần, đánh Mã
La, chơi các trò chơi dân gian ) tại
Trụ sở VQG.

 22h00: Về trại nghỉ ngơi.

Ngày 2:

 6h00 Dạo thôn bản ngắm bình minh
trên núi cao
 7h00 Dùng điểm tâm sáng
 8h00 Đoàn nghe thuyết trình viên giới thiệu về Vườn Quốc gia Phước Bình và tham
quan nhà tiêu bản nơi có tiêu bản Bò tót duy nhất ở Việt Nam hiện nay.
 8h45 Đoàn khởi hành quay về, hẹn ngày gặp lại quý khách, kết thúc chuyến tham
quan.

Giá Tour bao gồm : Liên hệ
Yêu cầu bảo vệ môi trường trong suốt

hành trình:
 Hạn chế sử dụng thực phẩm đóng

hộp kim loại.

 Thu gom, đốt hoặc để Poster
mang trước khi rời điểm cắm trại.

 Không xả rác trong rừng.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên lạc:
TRUNG TÂM GDMT & DVMTR, VQG PHƯỚC BÌNH

Tel: 0683. 828.789; Mail: trungtamgdmt@gmail.com
Mr: Nguyễn Khánh Bảo, Tel: 090 123 7474 or 094 436 4849;

Mail: khbaovqgpb@gmail.com


