
KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT MỚI

TUYẾN DU LỊCH DIỄN GIẢI MÔI TRƯỜNG
THÁC GIA NHÔNG – ĐÁ BÀN

TOUR TRONG NGÀY
Đến đây quí khách được hòa mình với thiên nhiên , đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên

hoang dã, thỏa lòng khám phá trên những bước chân hành trình.
 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:
 08h00 HDV VQG Phước Bình
đón đoàn tại trụ sở Vườn Quốc gia
Phước Bình. (xã Phước Bình – huyện
Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận)
 9h00 đoàn đến VQG Phước

Bình, tham quan Vườn thực vật. Hướng dẫn viên địa phương sẽ hướng dẫn quý
khách tham quan tuyến diễn giải môi trường Gia Nhông – Đá Bàn.



 11h30 Ăn trưa:
- Heo đen ống tre.
- Gà thả vườn nướng
- Cơm lam
- Tráng miệng.

 13h30 Đoàn di chuyển đến Trụ
sở chính VQG Phước Bình tham quan
nhà tiêu bản động thực vật, nơi có mẫu
tiêu bản Bò tót nặng trên 1 tấn và quý
khách tiếp tục được đến nơi duy nhất ở
Việt Nam có Bò tót thường xuyên xuất
hiện và tham quan trại Bò tót lai được
chăn thả ở đây.

16h 30: Đoàn chuẩn bị hành lý,
khởi hành quay về, hẹn ngày gặp lại
quý khách, kết thúc chuyến tham quan.
Giá Tour: Xin vui lòng liên hệ

Khách tham gia tự chuẩn bị :
 Giầy đi rừng, áo mưa, nước

uống và các vận dụng khác
liên quan đến cá nhân

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 long liên lạc:
TRUNG TÂM GDMT & DVMTR, VQG PHƯỚC BÌNH

Tel: 0683. 828.789; Mail: trungtamgdmt@gmail.com
Nguyễn Khánh Bảo, Tel: 0901237474 or 0944364849;


