
Relaxing Tour-Lake Tahoe 
11 đến 14 tháng 5, 2019

Ngày 1: B Sáng hôm nay xe sẽ đưa quý khách về 
phía Bắc California, ăn sáng trên xe. Địa điểm dừng 
chân ngắm cảnh hôm nay sẽ là “17 mile drive” nổi 
tiếng không những với  những bãi biển tuyệt đẹp, 
sa số hải cẩu phơi mình trên đá, những chim hải 
âu kiếm mồi, những cây Cypress chỉ có tại đây...
mà còn do những ngôi biệt thự có những nét kiến 
trúc độc đáo thật đắt tiền. Ngoài ra nơi đây còn nổi 
tiếng vì đã được tổ chức những giải tranh về golf  
thế giới.

Lệ phí: $ 680/người (2 người/phòng), $630/người (3/4 người/phòng), $850/người (1 người, 1 phòng) bao 
gồm: xe bus, 3 đêm khách sạn, 4 bữa ăn sáng, 1 bữa ăn trưa (picnic), 1 bữa ăn trưa (lunch sack), 2 bữa ăn 
tối, tips, nước uống, chi phí vào cửa cho  các công viên, vé dinner sunset dancing cruise...
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Ngày 2: B, L, D Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ 
lên đường đi Lake Tahoe. Khác với tất cả những 
chuyến du lịch Lake Tahoe của bất kỳ một công 
ty du lịch nào khác chỉ ghé vùng dành riêng cho 
khách du lịch, Family Tours sẽ đưa quý khách đến 
một khu vực đã reserved dọc theo hồ và sẽ có 
một bữa picnic “Family Tours’ signature” để quý 
khách có thì giờ tận hưởng những vẻ đẹp của 
Lake Tahoe...Quý khách sẽ có cơ hội tay trong tay 
đi dọc theo bãi cát trắng, với làn nước xanh như 
ngọc và những hòn đá rãi rác làm tăng lên vẽ đẹp 
thiên nhiên của hồ. Quý khách sẽ có những bức 
hình thật đẹp kỷ niệm chuyến du ngoạn tuyệt vời 
này. Tối nay, chúng ta  sẽ nghỉ đêm tại một resort 
mới nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất tại Reno, NV.

Ngày 3: B, D Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm thành 
phố cao bồi Virginia City. Đây là một thành phố 
cao bồi xưa nổi tiếng với những mỏ vàng và bạc. 
Quý khách sẽ nhìn thấy thành phố Virginia với 
những quán rượu thời xưa, những xe ngựa, xe 
kéo, xe lửa...làm chúng ta có cảm giác đang sống 
trong một thành phố xa xưa miền viễn tây Hoa Kỳ. 
Chiều hôm nay, chúng ta sẽ đi dạo trên Lake 
Tahoe bằng thuyền. Quý khách ăn tối trên tàu 
và Family Tours đã mướn một ban nhạc sống để 
quý vị thưởng thức bữa ăn tối trong bầu không 
khí  lãng mạn, êm đềm bên người thân. Đây là 
“Sunset Dinner Cruise”, quý khách sẽ chụp được 
những tấm hình “Hoàng hôn trên Lake Tahoe”. 

Ngày 4: B Chúng ta sẽ lên đường về lại Little Sai-
gon hôm nay. Xe sẽ ghé Bishop để quý khách ăn 
trưa (tự túc) tại một bakery rất nổi tiếng tại đây. 
Family Tours đã nhận được rất nhiều lời khen 
nhiệt liệt của nhiều vị khách đã tham dự chuyến đi 
Lake Tahoe này. Mời quý khách tham dự để thấy 
vì sao Family Tours được sự yêu mến của khách 
du lịch.

Lake Tahoe
Hình: LeâTieán Nghóa


