DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THỰC TẬP
KHÓA 16 XDCĐ –TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, ĐH ĐÀ NẴNG
03 ngày 2 đêm, đi và về bằng ô tô du lịch

NGÀY

HÀNH TRÌNH
ĐÀ NẴNG – GIA LAI

06h45 : Đoàn tập trung
07h15 : Đoàn khởi hành. Thực tập đoạn QL 14B đoạn Túy Loan
đến Thạnh Mỹ và các công trình cầu đường trên tuyến như Cầu Hà Nha.
Đoàn sẽ dừng lại các điểm trên đường Hồ Chí Minh từ Thạnh Mỹ
đến Khâm Đức.
11h30 : Ăn trưa tại Nhà Hàng Sáu Binh (Khâm Đức).
9/5/2019
13h00 : Đoàn tiếp tục thực tập các điểm AH 17 đoạn Khâm Đức –
(Ăn trưa và
Ngọc Hồi.
tối)
Đoàn tiếp tục thực tậpcác điểm trên đoạn từ Ngọc Hồi đến TP/
KonTum và đoạn từ TP/ Kon Tum đến Pleku.
16h30 : Tham quanQuảng Trường Hồ Chí Minh.
17h30 : Đoàn dùng cơm tối và nhận phòng tại tp/ PleKu nghỉ
ngơi..
Tối quý khách tự do khám phá TP/PleKu về đêm

10/5/2019

(Ăn
sáng,
trưa và
tối)

11/5/2019

(Ăn
sáng,
trưa)

GIA LẠI - QUẢNG NGÃI
06h00 : Đoàn làm thủ tục trả phòng.
06h30 : Đoàn dùng điểm tâm Buffe tại khách sạn
07h30 : Đoàn khởi hành dọc theo Quốc Lộ 19 đoàn thực tập các
tuyến đường theo lộ trình Pleku đếnTP/ Quy Nhơn.
Đoàn sẽ dừng chân thực tập bất cứ đoạn nào trên quốc lộ 19.
Đoàn thực tập tạ cầu Thị Nại(Quy Nhơn)
12h00 : Đoàn dừng chân ăn trưa tại TP/ Quy Nhơn.
13h30 đến 17h00tham quan các công trình cầu đường từ Quy
Nhơn đến Quảng Ngãi. Thực tập tại Cầu Cửa Đại Quảng Ngãi (Nếu còn
thời gian đoàn sẽ tham quan Khu Chiến Tích Sơn Mỹ (Vụ thảm sát
Mỹ Lai)
17h30 : Đoàn đến nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
18h30 : Đoàn dùng cơm tối. Đêm này công ty sẽ tổ chức GaLa
Dinner chốt chặng cho đoàn. Công ty sẽ dàn dựng sân khấu, âm
thanh (dàn karaoke...) vào bữa ăn tối. Và tổ chức một trò chơi may
mắn có thưởng. (Nước uống quý khách tự thanh toán).
QUẢNG NGÃI - ĐÀ NẴNG
06h00 : Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn.
06h30 : Đoàn dùng điểm tâm Buffe tại khách sạn.
07h30 đến 11h30 : Đoàn thực tập đoạn đương Cao Tốc Quảng
Ngãi – Tam Kỳ.
Tiếp tục đoàn thực tập theo đường tránh ven biển Tam Kỳ - Hội
An

11h30 : Đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi tại Làng Lụa Hôi An (Ăn
Buffe).
13h30 đến 17h00 : Đoàn tham quan và thực tập các công trình cầu
đường Hội An – Đà Nẵng.
Tham quan một số công trình cầu đường tại TP/ Đà Nẵng.
17h00 : Đoàn về đến Trường ĐHBK, Chia tay quý khách, Kết
thúc chương trình

