ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Tuyên Quang - địa danh thân thiết và thiêng liêng gắn liền với lịch sử Cách mạng Việt Nam ,
là nơi khởi phát , hội tụ , giao thoa của văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ
hội đặc sắc , những truyền thu yết, những làn điệu dân ca thắm đượm tình người , là nơi được thiên
nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp nên thơ . Con người nơi đây từ lâu đã có tiếng không chỉ ở vẻ đẹp
bên ngoài mà còn ẩn chứa vẻ đẹp của tâm hồn nhân hậu , thuần khiết, đằm thắm và giàu lòng mến
khách... Đến Tuyên Quang du khách không những được tham quan những khu di tích lịch sử văn
hóa đặc biệt , những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp , mà còn có dịp thưởng thức, đắm mình trong
dòng nước khoáng có một không hai chứa nhiều nguyên tố vi lượng có tác dụng phục hồi sức khỏe
và chữa rất tốt các bệnh về cơ, xương, khớp...

Ngày 01: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang
06h00: Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách khởi hành đi thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc
biệt Tân Trào, thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (cách Tuyên Quang hơn 41 km về phía
Tây Bắc). Đến Tân Trào đoàn tham quan những di tích chính: Lán Nà Nưa (Nà Lừa) là nơi Chủ tịch
Hồ Chí Minh (tức "ông Ké Tân Trào") đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để
chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945. Cây đa Tân Trào, nơi
chứng kiến lễ xuất quân của đơn vị giải phóng quân. Đình Tân Trào, ngày 16 và 17/8/1945 là nơi
họp Quốc dân Đại hội… Đoàn tiếp tục tham quan làng văn hóa du lịch Tân Lập - với những ngôi
nhà sàn đặc trưng của dân tộc Tày và thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà sàn
mà bác Võ Nguyên Giáp đã từng ở và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa
tháng 8-1945.
11h00: Xe đưa đoàn về thành phố Tuyên Quang ăn trưa và nhận phòng nghỉ ngơi.
14h00: Đoàn bắt đầu hành trình tham quan, lễ cầu an, cầu phúc đầu năm tại đền Cảnh Xanh – Ngôi
đền độc đáo nhất Tuyên Quang, đây là nơi ngự của Công chúa Thượng Ngàn La Bình – con gái út của thánh
Tản Viên, tham quan Đền Thượng, Đền Hạ, Đền Mẫu Ỷ La...
Sau bữa tối: Quý khách tự do thăm quan và khám phá Thành phố Tuyên Quang về đêm... Quý khách nghỉ
đêm tại khách sạn.
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Ngày 02: Hội Lồng tồng Chiêm Hóa – Suối khoáng Mỹ Lâm
Sau bữa sáng, Xe ô tô vaƳ Hươƴng dẫn viên cuƱa Trung tâm đưa đoaƳn đi Chiêm Hoƴa tham dưƲ

Lễ hội

Lồng tồng cũng thường gọi là Hội xuống đồng, là một lễ hội của đồng bào vùng núi phía Bắc, được
xem là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời
sống ấm no.
Sau Lễ hôƲi đoaƳn vêƳ ThaƳnh phôƴ Tuyên Quang duƳng bữa trưa.
13h30: Xe ô tô và HDV đưa quý khách đi thăm quan khu du liƲch Suối Khoáng Mỹ Lâm, cùng chụp
ảnh vơƴi rưƳng coƲ , đôƳi cheƳ vaƳ cùng hòa mình vào dòng nước khoáng nóng, mang lại cảm giác thoải
mái dễ chịu, xóa tan cơn mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả.
Xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến đi, tạm chia tay và hẹn gặp lại!

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH: VNĐ
(Giá trên áp dụng cho đoàn 15 khách trở lên )
Giá tour bao gồm:
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi đạt tiêu chuẩn (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3
khách/phòng).
- Các bữa ăn theo chương trình (3 bữa chính x 150.000/ bữa + 1 bữa sáng 30.000đ)
- HDV điểm chuyên nghiệp và chu đáo
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Vé tắm khoáng nóng (không bao gồm dịch vụ tắm bùn và massage)
Giá tour không bao gồm:
- Xe ô tô vận chuyển theo chương trình
- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX
- Thuế VAT.
Ghi chú:
- Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện thời tiết, tắc đường nhưng vẫn
đảm bảo đủ các điểm tham quan.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG
Ms. Hương - Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch: 0985 949 388
Email: huongphamtq254@gmail.com
Website: www.lehoithanhtuyen.com.vn

