
 

 

TÀ ĐÙNG - LODGE RESORT  

 DẠO THUYỀN TRÊN HỒ TÀ ĐÙNG 

 TRÃI NGHIỆM CUỘC SỐNG CỦA H’MÔNG 

 THÁC LƯU LY  

 THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠO NGUYÊN 

 LỬA TRẠI – BBQ THỊT NƯỚNG 

 
 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 2 NGÀY 2 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : TỐI THỨ 6 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 3 SAO 

 

 

================================================================================== 

GIỚI THIỆU TOUR 

… Bạn có biết, giữa núi rừng Tây Nguyên hoang vu có một hồ nước đẹp như vịnh Hạ Long mang tên Tà 

Đùng?! 

…. Bạn đã từng thả hồn với đồi chè xanh bạt ngàn, xa thăm thẳm………. 

…. Bạn đã từng thả trôi phiền muộn, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng tinh mơ để tìm đến phút 

giây an lạc nơi không gian yên tĩnh, mây mù trên cao? 

… Bạn đã từng ngồi bên ánh lửa sưởi ấm cái giá buốt về đêm trên vùng cao và nhâm nhi ly rượu cần, chia 

sẽ, tâm tình với bè bạn?.... 

Không quá lạnh như Đà Lạt, nhưng so với Sài Gòn , không khí quá mát mẻ, thật lý tưởng tuyệt vời khi lựa 

chọn là 1 điểm nghĩ dưỡng cuối tuần. 

Hãy cùng chúng tôi để có những phút giây đặc biệt trên cung đường tour mới đầy thú vị này nhé. 

 

ĐÊM 1: TP HCM  

 

20h00: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Tà Đùng 

 

NGÀY 1: TÀ ĐÙNG –DẠO THUYỀN TRÊN HỒ TÀ ĐÙNG-LÀNG H’MONG- LODGE RESORT 

(Ăn sáng, trưa, chiều) 

 Quý khách nghĩ đêm trên xe. 

06h00: Đến với Tà Đùng vào buổi sáng sớm, quý khách có thể săn mây bồng bềnh, thả hồn để tận hƣởng cái 

thi vị mà thiên nhiên đã ban tặng. 

 Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 

08h00: Quý khách lên thuyền khám phá Vịnh Hạ Long Tây Nguyên – Khu bảo tồn sinh quyển Tà Đùng, 

gồm 47 ốc đảo lớn nhỏ với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt ngàn. 

Hồ Tà Đùng nhƣ mặt gƣơng xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ khiến biết bao 

du khách đắm say khi đặt chân đến.  



 

Quý khách sẽ cảm nhận sự bình lặng, trong lành và thoải mái khi ngồi trên thuyền len lỏi qua những 

hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa dòng.  

Sau đó, check in tại 1 điểm trên cao, thƣởng ngoạn uống café và ngắm cảnh Tà Đùng bao quát. Quý 

khách phóng tầm nhìn để ngắm khung cảnh kì vĩ tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. 

11h00: Dùng buổi trƣa tại nhà hàng, nghỉ  ngơi. 

13h00: Quý khách đến với làng dân tộc H’Mông để thấy đƣợc khung cảnh sinh hoạt ngày thƣờng của họ. 

Cộng đồng dân tộc H’mông sinh sống trong một ngôi làng nằm tách biệt và ẩn sâu dƣới chân núi. 

Ngôi làng đƣợc bao phủ một mảng xanh của đồi cà phê, cao su trên cao nguyên, hai bên đƣờng đi là 

những ngôi nhà bƣng ván mái tranh khá đơn sơ và giản dị nhƣ chính vẻ ngoài của ngƣời dân tộc 

thiểu số. 

Đến đây, du khách có thể cảm nhận đƣợc vẻ đẹp hoang sơ tựa bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ẩn 

mình dƣới ngọn đồi cao su bạt ngàn, cà phê nặng trĩu hạt. 

Nếu đi vào mùa thu hoạch cà phê thì bạn có thể thấy rõ hơn sự nhộn nhịp của ngƣời dân khi thời 

điểm vào mùa tới, khiến nơi đây sống động, đầy ắp tiếng cƣời đùa của trẻ em cũng nhƣ ngƣời lớn lan 

tỏa khắp các sƣờn đồi.  

15h00: Quý khách lên xe đến với Lodge Resort nghỉ ngơi, khám phá Resort  

18h30: Dùng bữa tối BBQ thịt nướng, tham dự lửa trại tại Dambri 

Quý khách tập trung, cùng quản trò của Hải Đăng Travel tham gia chƣơng trình giao lƣu lửa trại 

mang chủ đề “ngọn lửa cao nguyên”.  

Dƣới cái se lạnh của đất trời vùng sơn cƣớc, những vũ điệu bập bùng bên ánh lửa rực đỏ, cùng tiếng 

hò reo qua những giai điệu sập sình, mang đến cho rừng núi Tây Nguyên một đêm thổn thức. Hƣơng 

thơm toả ra từ những xâu thịt nƣớng, men lân lân của ché rƣợu cần, hoà cùng với lời ca tiếng hát hay 

những trò chơi vui nhộn, ắt hẳn là một đêm tuyệt vời để quý khách cùng xích lại gần nhau hơn. Cùng 

nhau vẽ nên một bức tranh sống động giữa rừng Tây Nguyên 

Nghỉ đêm tại Lodge Resort 

 

NGÀY 02: LODGE RESORT – THÁC LƯU LY –TRÚC LÂM ĐẠO NGUYÊN- KDL 

NẬM NUNG –HCM (Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại resort 

08h00: Quý khách trả phòng, xe đƣa đoàn tham quan  Khu Bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung. 

Đoàn Viếng Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên - nằm ẩn mình trong rừng thông bạt ngàn, cách xa 

khu dân cƣ nên rất yên tĩnh, mang không khí thiền tịnh, dựa lƣng vào dãy núi Nâm Nung cao 1500m 

nên khí hậu quanh năm  trong lành, mát dịu. Khung cảnh hoang sơ, yên tĩnh, Thiền viện Trúc lâm Đạo 

Nguyên sẽ trở thành điểm dừng chân lý tƣởng của du khách mỗi khi muốn trở về với thiên nhiên. 

Sau đó, đoàn đến với Thác Lưu Ly thơ mộng dƣới chân dãy núi Nâm Nung hùng vĩ, là 1 trong 

những thác đẹp nhất Đắk Nông và còn giữ nét hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên. 

Hai bên con đƣờng dẫn xuống thác hàng chục gốc cây cổ thụ mấy ngƣời ôm, tỏa bóng mát rƣợi,  quý 

khách phải bộ hành qua lối mòn và cả trăm bậc thang đã đƣợc xây dựng kiên cố.  

Không ồn ào, dữ dột nhƣ thác Liêng Nung hay Đắk G’Lun, không gian xung quanh thác Lƣu Ly lại 

tĩnh lặng, thơ mộng, êm đềm. Tiếng thác chảy róc rách, hòa lẫn với tiếng chim rừng, tiếng gió xôn 

xao khẽ lùa qua những kẽ lá khô… khiến những ai đặt chân đến đây cũng tìm thấy sự thƣ giãn, 

khoan khoái nhất. 

12h00: Dùng buồi trƣa tại Nhà Hàng 

13h00: Khởi hành về lại TPHCM 

18h30: Đến TP.HCM, xe và hƣớng dẫn viên đƣa du khách về điểm hẹn. Kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và 

Hẹn Gặp Lại! 

 

 


