ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Chương trình 04: 03 ngày. Từ ngày 21-23/9 (Ngày 12-14/8 Âm lịch)

Tuyên Quang là một tỉnh có tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú và hấp dẫn, đáp ứng được
nhiều loại hình du lịch như: du lịch lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch
sinh thái, homestay... Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng chung sống với những lễ hội truyền
thống mang đậm bản sắc văn hóa của mảnh đất, con người giàu truyền thống cách mạng và giàu
lòng mến khách.
Các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can là những xã điển hình về du lịch homestay của
huyện Lâm Bình. Mỗi khi đến đây, những mệt mỏi, lo toan về cuộc sống dường như đã được tan biến
khi ta đắm mình trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc
sắc do các chàng trai, cô gái bản địa biểu diễn và cùng nhau thả hồn trong khung cảnh thiên nhiên
trong lành bên những ngọn núi Thượng Lâm trùng điệp.
Ngày 01: Khám phá bản sắc văn hóa huyện vùng cao Lâm Bình
06h30: Xe ô tô và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn khởi
hành đi huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
10h30: Đoàn đến Lâm Bình, nhận nhà nghỉ homestay nghỉ ngơi
và ăn trưa.
14h00: Hướng dẫn viên đưa đoàn đi thăm quan các thôn Nà Tông,
Khau Đao và Nà Va với những ngôi nhà sàn truyền thống của
đồng bào dân tộc Tày, ngắm rừng cọ nhiều năm tuổi hay xem
cách dệt những tấm chăn thổ cẩm truyền thống nơi đây.
Trên đường đi, quý khách sẽ được thăm quan di tích quốc gia
chùa Phúc Lâm - Một ngôi chùa có lịch sử lâu đời và hiện đang
là điểm đến tâm linh của du khách thập phương. Quý khách sẽ
được thăm và nghe hướng dẫn viên kể về sự tích vách núi đá
Nàng Tiên - Chú Khách, sự tích đèo Ái Au, sự tích 99 ngọn
núi có đàn phượng hoàng đến đậu lại bay đi... Thăm Xưởng
quân khí H52 - là cơ sở trọng yếu khai thác và sản xuất diêm
tiêu phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn từ năm 1950 đến 1954;
17h30: Quý khách quay trở về nhà nghỉ homestay nghỉ ngơi.
19h00: Quý khách ăn tối với những món ăn truyền thống của địa phương như: măng luộc chấm
mẻ, cá ướp hạt dổi nướng, rau rừng xào thập cẩm, thịt trâu gác bếp…
Sau bữa tối, Quý khách cùng hòa mình vào không khí tươi vui, náo nhiệt cùng những chàng trai,
cô gái bản địa với sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống trong điệu nhảy sạp, hay tiếng hát,
tiếng khèn, tiếng sáo bên ánh lửa bập bùng...
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Ngày 02: Lễ hội bia Hà Nội - Lung linh đêm hội Thành Tuyên
Buổi sáng: Quý khách có thể tản bộ thể dục, tận hưởng
không khí trong lành của đồng quê tại các bản, làng quanh
khu vực nghỉ Homestay.
7h00: Quý khách dùng bữa sáng tại nhà nghỉ homestay với
món Bún dân tộc truyền thống - đặc sản Lâm Bình, cơm lam
chấm muối vừng, xôi ngũ sắc…
8h00: Hướng dẫn viên đưa quý khách lên thuyền thăm quan,
khám phá lòng hồ Lâm Bình - được ví như Hạ Long giữa đại
ngàn xứ Tuyên. Thăm các thác nước tuyệt đẹp như: Thác
Nặm Me, thác Khuổi Nhi - Khuổi Súng, những cánh rừng
nguyên sinh đại ngàn và được massage thư giãn bởi những
chú cá suối đặc biệt chỉ có ở nơi đây... Thuyền đưa quý khách
đến danh thắng hòn Cọc Vài - Viên ngọc giữa đại ngàn xứ
Tuyên. Đến đây Quý khách có thể tự chèo thuyền Kayak
quanh khu vực bến thủy và Cọc Vài.
11h00: Quý khách trở về nhà nghỉ Homestay nghỉ ngơi và ăn trưa.
13h00: Quý khách lên xe trở về thành phố Tuyên Quang
tham dự Lễ hội bia, thưởng thức các món ăn đặc sắc của các
dân tộc tỉnh Tuyên Quang tại khu trưng bày, giới thiệu ẩm
thực, sản phẩm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội bia
Hà Nội tại sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu
nhi tỉnh.
Sau bữa tối: Quý khách tham dự Khai mạc Đêm hội Thành Tuyên năm 2018 tại sân khấu Quảng
trường Nguyễn Tất Thành và khu vực hồ Tân Quang, cùng hòa mình vào những sắc màu lung linh,
những nhân vật lịch sử, những mô hình khủng long, ô tô, máy bay… được làm từ sự khéo tay của
người dân xứ Tuyên. Đây là hoạt động vui chơi Trung thu đặc sắc nhất, chỉ có ở nơi đây. Với
những màn trình diễn sôi động, lung linh, đầy màu sắc, Quý khách sẽ có những kỷ niệm không bao
giờ quên... Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 03: Triển lãm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Sau bữa sáng, quý khách thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại
quảng trường Nguyễn Tất Thành và tìm hiểu các di sản văn
hóa của các tỉnh tham gia Liên hoan tại không gian triển lãm, giới
thiệu, trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hóa. Thưởng thức và
mua sắm các nông thổ sản đặc sản địa phương về làm quà cho
người thân tại khu trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, đồ thủ
công mỹ nghệ, nông sản đặc sắc nhất của các dân tộc trên địa
bàn tỉnh tại Đại lộ Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang...
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Đoàn tiếp tục 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 Đông Nam). Đến
Tân Trào đoàn tham quan những di tích chính: Lán Nà
Nưa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 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
dùng bữa trưa 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.
14h00: Xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến đi, tạm chia tay và hẹn gặp lại!
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