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

Tuyên Quang - Thành phố nằm soi bóng bên dòng sông Lô lịch sử , nơi có 59 điểm du lịch
lịch sử, văn hóa và duy trì tổ chức nhiều lễ hội văn hóa độc đáo hàng năm như : Lễ hội đua thuyền ,
lễ hội chù a Hương Nghiêm , lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La và Lễ hội Thành Tuyên. Trong đó
nhiều điểm di tích đền , chùa đã trở thành thế mạnh trong việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh
của thành phố, hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch . Nơi đây cò n lưu dấu ấn bàn tay tài
hoa của con người trên những di tích , kiến trúc nghệ thuật , đình chùa, đền miếu, trong đó nhiều di
tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia như: Thành nhà Mạc, Đền Hạ, đền Cô bé Minh Lương...
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 dụ

ng phục hồi sức khỏe và

chữa rất tốt các bệnh về cơ, xương, khớp...
Ngày 01: Thành phố Tuyên Quang
10h30: Hướng dẫn viên đón đoàn tại thành phố Tuyên
Quang vêƳ nhâƲn phoƳng khaƴch saƲn nghiƱ

ngơi, ăn trưa taƲi

nhà hàng Hoa Mai.
13h30: Đoàn tham dự hội đua thuyền rồng trên dòng
Sông Lô lịch sử - Đây là lễ hội mở đầu cho các hoạt động
lễ hội khai xuân đầu năm của thành phố Tuyên Quang.
15h30: Xe đưa khách đi thăm 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. Sau đoƴ đoaƳn
tiêƴp tuƲctham quan Đền Mỏ Than...
Sau bữa tối tại nhà hàng Ba Chữ LồngQuý khách tự do thăm quan và khám phá Thành phố Tuyên Quang
về đêm... Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 02: Đi lễ cầu may - Suối khoáng Mỹ Lâm
Sau bữa saƴng , xe ô tô vaƳ Hươƴng dẫn viên đưa đoaƳn đi
thăm quan và lễ cầu an

, câƳu phuƴc đâƳu năm taƲi

ĐêƳn

Thượng, Đền Hạ, Chùa An Vinh , Chùa Hương Nghiêm Một di tích cổ được xây dựng từ năm 1537. ĐoaƳn dùng bữa
trưa taƲi nhaƳ haƳng.
Buổi chiều: Xe ô tô đưa quý khách đi lễ taƲi đêƳn Mẫu Ỷ La ,
đền cô bé Minh Lương - di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc
Quốc gia , đươƲc công nhận là di tiƴch cấp quốc gia năm
1994. Sau đoƴ đoaƳn đi Suối Khoáng Mỹ Lâm, quý khách 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.
Sau bữa tối, quý khách tự do dạo chơi, ngắm cảnh thành phố Tuyên Quang về đêm.
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Ngày 03: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - Hà Nội
Sau bữa sáng, Xe và Hướng dẫn viên đưa Quý khách 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 dùng bữa trưa tại ngôi nhà sàn nơi bác Võ Nguyên Giáp đã từng ở và làm việc trong những
ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945.
Sau bữa trưa, xe đưa quý khách về Hà Nội, 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 (5 bữa chính x 150.000/ bữa + 2 bữa sáng 30.000đ)
- HDV 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

