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Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

Địa điểm 

 
 

Dự án LaVieVuLinh có kết cấu theo 3 hoạt động sau : nông nghiệp thân thiện với môi 

trường, văn hóa qua cuộc gặp gỡ giữa những người ở những chân trời khác nhau và giáo dục 

thông qua việc đưa ra quan điểm hài hòa về thế giới, thiên nhiên và con người. 

Dự án được thực hiện tại tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội 170km về phía Tây Bắc, chúng tôi có 

thể đón đến 60 người trong một khung cảnh hết sức đặc biệt. Nằm bên bờ Đông của hồ Thác 

Bà, hồ lớn nhất miền Bắc Việt Nam, nhà nghỉ sinh thái hòa vào khung cảnh chung của làng 

Ngòi Tu của dân tộc Dao Quần Trắng và hoạt động theo nhịp sống xã hội và văn hóa của dân 

tộc này. 

Với thế mạnh về vị trí địa l{ và đậm đà bản sắc dân tộc, LaVieVuLinh là nơi l{ tưởng cho 

kz nghỉ của bạn. Ở đây, chúng tôi có nhiều dạng hoạt động khác nhau: du ngoạn trong ngày, 

hoạt động luân phiên hoặc thậm chí các hoạt động dài ngày dành cho những người đặc biệt 

năng động.  

 

 



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

 

Du ngoạn 
Hồ Thác Bà và các địa điểm xung quanh là nơi hoàn hảo để tổ chức các chuyến du ngoạn trong 

ngày hoặc nửa ngày. LaVieVuLinh thường đưa ra rất nhiều các điểm đến và dưới đây là một vài 

ví dụ : 

 

Đi Trek đến thác nước Bac Ha 

 Đi dã ngoại ở một thác nước trong rừng với một hướng 

dẫn địa phương. Mang theo một hộp đồ ăn kèm theo các sản vật 

trong rừng. Nếu đúng vào mùa cua thì có thể bắt cua để nấu món 

súp trong ống tre. Bạn hãy làm cho mình một cái cốc bằng tre 

nhé. Và khám phá vô số tài nguyên của rừng. 

 

 

Thăm các hang động Thuy Tien 

 Đi tàu qua các đảo trên hồ Thác Bà hướng đến các hang 

động Thuy Tien. Đi bộ qua các đường hầm trong hang động và say 

mê với các truyền thuyết hàng nghìn của những hang động đó. Khi 

ra khỏi động, đừng quên trèo lên đỉnh đảo để ngắm nhìn toàn 

cảnh hồ. Sau đó đi picnic và nghỉ ngơi, ăn bữa trưa tại một trong 

các hòn đảo cạnh đó trước khi thích thú đắm mình trong làn nước 

để tiêu thực. 

  



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

Thăm thôn bản và khám phá các cây thuốc 

 

Đi dạo trong thôn bản để xem cách sống của những người 

dân tộc Dao. Bà Nhật hoặc chị của bà ấy, những chuyên gia về cây 

thuốc, sẽ hướng dẫn cho bạn. Hai bà hiểu rõ về cây thuốc và 

những tập tính của chúng và sẽ chia sẻ với bạn về cách trồng 

chúng. Gặp gỡ những người hàng xóm để giúp bạn hiểu rõ hơn về 

trang trại của họ.   

 

Đi thuyền trên hồ Thac Ba 

 

 Chèo thuyền bằng chân để khám phá hồ bắt đầu từ 

LaVieVuLinh! Tận hưởng thời gian trên hồ để học câu cá theo kiểu 

người Dao và thăm một trong những trại nuôi cá. Hoặc đi bộ đến 

thôn Dong Ty và dạo trên các con phố chính. Có thể bạn sẽ được 

mời vào một gia đình nào đó uống trà. Hoặc ghé vào một hòn đảo 

để đi dạo và khám phá hệ động thực vật và chiêm ngưỡng cảnh 

đẹp vô tận trên hồ. 

 

  



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

Hoạt động luân phiên 
Với kinh nghiệm của mình, LaVieVuLinh đề xuất tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Thời gian 

của mỗi hoạt động này thay đổi tùy theo { thích. Dưới đây là một vài ví dụ :  

Đi tìm kho báu 

Thể loại : mạo hiểm / tự nhiên 
Bạn tìm kiếm những địa điểm thích hợp một cách sáng suốt và khoa 

học bằng cách khám phá địa hình và khu vườn thông qua trò chơi Đi 

tìm kho báu. 

  

 

 Hoạt động Về với thiên nhiên 

Thể loại : tự nhiên 
Dạo qua khu rừng thực phẩm kèm theo sách hướng dẫn sử dụng, 

bạn sẽ khám phá ra những bí mật của nó. Nếu bạn có ý muốn làm 

đất, đừng ngần ngại đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, yêu cầu của bạn sẽ 

rất được hoan nghênh.  

 

Hoạt động thủ công : Chế tạo đồ vật từ tre 

Thể loại : văn hóa  
Những người dân trong làng sẽ hướng dẫn, dạy bạn cách đan bằng 

sợi tre theo phương pháp truyền thống của người Dao. 

 

 

Câu cá  

Thể loại : văn hóa / tự nhiên / mạo hiểm  
Đặt lờ bắt tôm và lưới đánh cá và khám phá những chiếc thuyền 

truyền thống. 

 

  



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

 Làm bè (mảng) 
Thể loại : mạo hiểm  
Làm chiếc bè của riêng bạn trước khi hạ thủy và đua đến phía trước 
Nhà nghỉ sinh thái. Hoặc để đặt lờ bắt tôm. 
 

 

 

Hoạt động thể thao  
Thể loại : mạo hiểm 
Tận dụng cơ sở hạ tầng của LaVieVuLinh để thư giãn với các trò chơi 
bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bi sắt và các trò chơi ngoài trời 
khác. 
 

 

 

Ẩm thực địa phương  
Thể loại : Văn hóa  
Khám phá các cách nấu ăn địa phương với các món khác nhau từ 
thổi cơm, các món rau, hoa quả, cá và thịt. Đầu bếp của chúng tôi sẽ 
giới thiệu các kỹ thuật và kỹ xảo  chuẩn bị các món ăn ngon theo 
đúng phong tục địa phương. 
 

Biểu diễn truyền thống  
Thể loại : Văn hóa  
Khám phá nền văn hóa dân tộc Dao qua một buổi biểu diễn múa 
truyền thống. 
 

Hoạt động Khám phá  
Thể loại : Văn hóa  
Tùy theo các mùa và các ngày lễ của dân tộc Dao, hãy đến và tham 
gia vào đời sống của thôn Ngòi Tu và khám phá các phong tục tập 
quán của họ. 
 



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

Những chương trình phát triển bền vững và 

liên văn hóa 
Có thể tích cực tham gia phát triển dự án LaVieVuLinh thông qua việc tham gia vào các 
chương trình của chúng tôi. Mỗi ngày chỉ cần 2 hoặc 3 giờ cùng làm việc với dân làng, chúng ta 
sẽ thực hiện một công trình chung trong vài ngày. Dưới đây là một vài ví dụ cần sự giúp đỡ của 
các bạn để thực hiện : 
 
 

 Phát triển hệ thống quản lý rác thải  

  

Ngày 1 :  
Khám phá và suy nghĩ về dự án. Tìm địa điểm, làm sạch mặt bằng và 

chuẩn bị các thiết bị cần thiết để thực hiện dự án (tre, dụng cụ, v.v.) 

Ngày 2 :  
Làm các túi thu và trữ rác theo phương pháp sản xuất truyền thống  

Ngày 3 :  
Chuẩn bị những bảng thông báo về việc phân loại rác. Gia cố lại đường 

vào và lắp đặt các túi đựng rác. 

 

  



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

Phòng ở 
Phòng riêng :  

LaVieVuLinh có 8 phòng riêng dành cho các cặp đôi và gia đình.  

Phòng chung :  

2 nhà sàn, mỗi nhà có thể chứa 20 người. 

Các phương tiện để đến LaVieVuLinh   

Phương tiện công cộng : 
Xe khách : 

Rất nhiều chuyến xe trong ngày khởi hành từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Lên xe « Nam Yên » hoặc « Hải 

Hựu ». Hỏi tài xế điểm đỗ đến Vũ Linh và đường chính xác đi đến « LaVieVuLinh ».  

 Giờ khởi hành từ Hà Nội : 6h30, 9h00, 11h25 và 14h30. 

 Thời gian : tối đa 4 giờ 

 Giá vé: khoảng 260.000 VNĐ/lượt đi/về  

By tTàu hỏa và tàu thủy : 

Đi tàu hỏa đến ga Yên Bái, sau đó đến Cảng Hương L{, bắt tàu thủy đến Phúc An và yêu cầu thả xuống 

LaVieVuLinh.. 

 Thời gian : 5h tàu hỏa và 1h30 đi tàu trên hồ 

 Giờ tàu khởi hành từ cảng Hương L{ : 8h00 và 16h30 

Xe riêng : 
Có thể đặt xe riêng từ Hà Nội đến LaVieVuLinh. Lái xe sẽ đến đón bạn tận nơi. Bạn cần 3 giờ để đến 

LaVieVuLinh. Vui lòng liên hệ văn phòng để biết thêm thông tin : 

 Xe 4 chỗ  

 Xe 7 chỗ 

 Xe 16 chỗ  

 Xe 29 chỗ 

 Xe 35 chỗ    

 

 

 



 

 

Khả năng điều chỉnh định dạng lưu trú (thời lượng, chương trình, số lượng người tham gia) 

Liên hệ và Đặt phòng 

Liên hệ đến văn phòng chúng tôi :  

frontoffice.lvvl@gmail.com  

hoặc Chị Liên (+84 919 373 286) 

 Vui lòng ghi rõ trong Yêu cầu đặt phòng của bạn những thông tin sau : 

 Nhóm bạn có bao nhiêu người (những người đi cùng, trẻ em, chế độ ăn uống đặc biệt, khó 
khăn khi di chuyển ....), 

 Số ngày ở lại và ngày chính xác bạn đến, 

 Loại hoạt động bạn quan tâm 

 Loại phòng ở bạn muốn đặt 

 Phương tiện đi lại bạn muốn sử dụng khi đến (xe máy, ô tô, xe bu{t, tàu hỏa). 


