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Điện Biên Phủ, dấu tích chiến tranh xưa như đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng dư âm oai
hùng của cuộc chiến mang ý nghĩa lịch sử của toàn dân tộc thì vẫn còn đọng mãi…

Hành trình lên Tây Bắc, đến với Điện Biên Phủ là hành hành trình đến với chiến trường xưa… những
địa danh vẫn còn mang hào khí của cha ông cũng những điểm tham quan không thể bỏ qua như Hồ
Pa Khoang, Khu du lịch sinh thái Him Lam, Suối khoáng nóng UVa – Noọng Luống…
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Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên (Ăn trưa, ăn chiều)
Buổi sáng: Quý khách đi du lịch Điện Biên làm thủ tục tại sân bay Nội Bài đi Điện Biên. Hướng dẫn
viên địa phương đón khách tại sân bay Điện Biên, đưa về khách sạn, nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn
trưa.
Buổi chiều: Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ và chiến trường xưa
Bảo Tàng Điện Biên Phủ: Bảo tàng có 5 khu trưng bầy với 274 hiện vật và 122 bức tranh
theo từng chủ đề: Vị trí chiến lược, Tập đoàn cứ điểm của địch, Đường lối chỉ đạo của Đảng,
Ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ ngày nay.
Nghĩa Trang Liệt Sỹ: Nơi đây có 644 ngôi mộ là những chiến sỹ quân dân ta đã hy sinh anh
dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến Trường Xưa: Quý khách tham quan Đồi A1, cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốm, Hầm
Đờ Cát, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ - Những địa danh vẫn còn mang đầy dư âm oai
hùng của cuộc chiến mang ý nghĩa lịch sử của toàn dân tộc.
Ngày 2: Điện Biên (Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều)
Buổi sáng: Tham quan Khu di tích Mường Phăng - Hồ Pa Khoang
Khu di tích Mường Phăng: Đây chính là sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, là nơi ở và làm
việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái và Bộ chỉ huy chiến
dịch năm xưa.
Hồ Pa Khoang: Hồ Pa Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ, ẩn hiện
trong mây trời non nước. Vào mùa đông sương mờ buông phủ tạo một phong cảnh huyền
ảo, thấp thoáng nơi xa là những dãy núi trùng trùng, những nếp nhà xinh xắn. Mùa hè
không khí nơi đây thật dễ chịu với những luồng gió nam mát dịu. Tất cả tạo nên một khung
cảnh êm đềm, thơ mộng, một thắng cảnh quyến rũ lòng người. Trong khu vực lòng hồ có
các bản dân tộc Thái, Khơ Mú là những dân tộc còn giữ được những phong tục tập quán, nét
đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc ...
Buổi chiều: Tham quan Khu du lịch sinh thái Him Lam - Suối khoáng nóng UVa, Noọng Luống
Khu du lịch sinh thái Him Lam: Tọa lạc giữa khung cảnh nên thơ và thanh bình của núi
rừng Tây Bắc, nơi giao hòa giữa mây trời non nước, khu du lịch sinh thái Him Lam được thiên
nhiên ưu đãi cả về cảnh quan cũng như vị trí địa lý. Tại đây quý khách có thể tìm hiểu và
mua đặc sản rượu sâu chít nổi tiếng chỉ có ở Him Lam.
Suối khoáng nóng UVa: Thuộc xã Noọng Luống, suối khoáng nóng UVa có địa thế núi non
trùng điệp với tổng diện tích trên 73.000m², nơi đây có dòng suối khoáng nóng với nhiệt độ
trung bình từ 76ºC - 84ºC. Đến UVa, du khách có cơ hội được hiểu biết thêm về những giá
trị, tinh hoa văn hóa cổ của đất Mường Thanh trường tồn hàng ngàn năm lịch sử và đắm
mình cùng suối khoáng nóng tự nhiên.
Ngày 3: Điện Biên - Hà Nội (Ăn sáng)
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Buổi sáng: Tự do tham quan và mua sắm quà lưu niệm cho đến giỡ tiễn khách ra sân bay trở về Hà
Nội - Kết thúc tour và hẹn gặp lại
Giá tour thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá.
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