
Du khách ngoại tò mò du lịch mỏ

    

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với ngành Than và Công
ty TNHH Dã ngoại Lửa Việt (TP Hồ Chí Minh) đã triển khai thí điểm đưa đoàn khách du
lịch trải nghiệm thực tế “Một ngày làm thợ lò” tại khai trường của Công ty Than Hà Lầm.

         

  
     Du khách tham quan hệ thống tháp giếng tại mỏ Hà Lầm.  
      

Đoàn khách du lịch của Công ty TNHH Dã ngoạn Lửa Việt (gồm 45 du khách đến từ 10 quốc
gia như: Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Indonesia, Philippin, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông…) đã rất
thích thú khi được trải nghiệm tour du lịch này.

         

  
     Du khách thích thú khi mặc trang phục bảo hộ lao động của công nhân mỏ.  
      

Mặc dù vì lý do an toàn nên không thể đưa khách du lịch xuống tham quan trong các hầm lò
khai thác nhưng đoàn khách du lịch quốc tế này cũng đã được trải nghiệm một phần cuộc sống
của những người thợ lò Quảng Ninh như: Đi tham quan và tìm hiểu truyền thống ngành than,
mặc trang phục công nhân mỏ, tham quan công trường khai thác than, ăn trưa với các công
nhân mỏ, giao lưu, tặng quà với công nhân mỏ Than Hà Lầm...

  

Đoàn khách du lịch đã đánh giá cao tiềm năng và sự độc đáo của các mỏ than Quảng Ninh và
hy vọng tour du lịch tham quan mỏ than sẽ sớm chính thức được đưa vào khai thác. Đây sẽ là
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một sản phẩm du lịch mang đến sự trải nghiệm hấp dẫn cho du khách...

  

Thu Hương
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