ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Chương trình 01: (2 ngày)

Tuyên Quang là một trong những cái nôi truyền thống cách mạng, nơi giao thoa của nhiều
nền văn hoá mang đậm sắc thái riêng của các dân tộc vùng cao phía Bắc. Đến với Tuyên Quang,
bạn còn có cơ hội hòa mình vào nhiều hoạt động trong các lễ hội lớn, được say đắm trong làn điệu
dân ca thắm đượm tình người và được thả hồn thưởng ngoạn những cảnh đẹp nên thơ mà thiên
nhiên đã ưu ái ban tặng cho riêng cho mảnh đất này.
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp thu về thành phố Tuyên Quang lại trở nên tấp nập, sôi động hơn bởi
Lễ hội Thành Tuyên. Đáng chú ý nhất trong lễ hội này là sự xuất hiện của các mô hình đèn Trung
thu cỡ lớn, được làm tỉ mỉ, tinh tế, đầy sáng tạo và ấn tượng bởi bàn tay khéo léo của người dân
nơi đây…
Ngày 01: TRẢI NGHIỆM LÀM MÔ HÌNH ĐÈN TRUNG THU KHỔNG LỒ
06h00: Xe ô tô và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn khởi
hành đi Tuyên Quang. Đến thành phố Tuyên Quang, đoàn làm
lễ dâng hương tại đền thờ Bác Hồ; thăm quan và chụp ảnh lưu
niệm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành sau đó đoàn về
khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, ăn trưa.
14h00: Hướng dẫn viên đưa quý khách đến thăm quan, khảo sát
và trải nghiệm thực tế việc làm mô hình đèn trung thu
khổng lồ tại các khu dân cư thuộc phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang - Nơi có nhiều mô hình đạt giải cao trong
nhiều năm liên tiếp. Quý khách sẽ được nghe giới thiệu về cách
thức để làm ra những mô hình, ý nghĩa của mô hình đó và được
hướng dẫn để tự làm những chiếc đèn trung thu cho riêng mình
dưới sự hướng dẫn của các “nghệ nhân dân gian”.
Sau bữa tối: Quý khách sẽ được đón Tết Trung thu sớm cùng với
người dân nơi đây và được hòa mình vào sắc màu lung linh của
những nhân vật lịch sử, những mô hình tuyệt đẹp như: mô
phỏng theo 12 con giáp, khủng long, ô tô, máy bay… Đây là hoạt động vui chơi Trung thu đặc
sắc nhất, kéo dài nhất với những màn trình diễn sôi động, lung linh, đầy màu sắc, Quý khách sẽ
có những kỷ niệm không bao giờ quên...
Nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 02: KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TÂN TRÀO
Sáng: Quý khách dậy sớm thăm quan, mua sắm các nông sản phẩm đặc sản đặc trưng của Tuyên
Quang về làm quà cho người thân tại khu chợ đêm Chợ Tam Cờ
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08h00: Xe và Hướng dẫn viên đưa đoàn 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.
Sau bữa trưa, xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến đi, tạm chia tay và hẹn gặp lại!
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