
 

 

 

 
   

         

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ KHỐI 11 :                     

“VỀ VỚI VIỆT BẮC” 

Thời gian: ngày 15 và 16/04/2021  

Địa điểm: Tuyên Quang  

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – ATK TÂN TRÀO – TUYÊN QUANG  (15/ 04 / 2021). 

 

Thời gian Nội dung 

05h30  Xe và Hướng dẫn viên của Công ty Hà Nội- Việt Nam Edu có mặt tại trường 

đón học sinh khởi hành đi Tuyên Quang. 

06h00 Đoàn xe bắt đầu xuất phát 

09h00 Đoàn đến ATK Tân Trào - một phần di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của tỉnh 

Tuyên Quang. 

Đoàn tham quan các điểm: lán Nà Lưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào. Nghe 

thuyết minh về lịch sử hào hùng của khu di tích. 

11h30  Học sinh tập trung ra xe di chuyển về khách sạn Mường Thanh. 

12h00  Học sinh ăn trưa, sau đó nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

14h00  Đoàn di chuyển đi Đồi chè Mỹ Lâm – TP Tuyên Quang. 

14h35  Đoàn đến Đồi chè Mỹ Lâm tìm hiểu kiến thức Địa lý thực tế của địa phương. 

16h00 Đoàn đến và tìm hiểu Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang (điều kiện tự nhiên, bản 

sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Tuyên Quang)  

16h30  Học sinh ra xe trở về khách sạn. 

18h00  Học sinh ăn tối tại nhà hàng. 

19h00  Chương trình GALA  tìm hiểu Lịch sử - Địa lí của HS khối 11. 

22h00 Kết thúc chương trình GALA và chụp ảnh lưu niệm toàn cảnh.  

22h15 Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn 

 

 

 

 

 



 

 

GIÁ TRỌN GÓI: 1.290.000 vnđ/học sinh 

BAO GỒM KHÔNG BAO GỒM  

 Xe ô tô đưa đón theo lịch trình: Huyndai Space 45 chỗ. 

 Ăn chính: 150.000 vnđ/bữa (02 bữa) & 1 bữa trưa ngày 

16/04 (50.000/học sinh) 

 Ăn sáng: buffet. 

 Âm thanh, sân khấu (75m2 ), hội trường, màn LED, 

MC. 

 Vé tham quan các điểm theo chương trình. 

 Khách sạn Mường Thanh 4**** ở 3,4,5,6 học sinh/ 

phòng. 

 Nước uống trên xe. 

 Bảo hiểm: 20.000.000vnđ/người/vụ. 

 VAT 

 Những chi phí phát sinh 

ngoài chương trình. 

 Nước uống trong các bữa ăn.  

 

Lưu ý đối với đoàn: 

- Tuyệt đối chấp hành những quy định tại điểm tham quan và phòng khách sạn  

- Chấp hành đúng giờ hoạt động của nhà trường, điểm tham quan, ban tổ chức. 

- Các thành viên trong đoàn không tự ý tách đoàn, tránh va chạm với cư dân địa phương. 

- Không làm tổn hại đến cảnh vật, cảnh quân điểm tham quan. 

- Không tự ý đến khu vực cấm mà không có sự cho phép của Ban Quản lý. 

- Không được làm mất hỏng bất kì vật dụng nào trong phòng. Nếu mất hay hỏng hóc học sinh tự 

chịu trách nhiệm  

NGÀY 02: TUYÊN QUANG – ATK ĐỊNH HÓA – HÀ NỘI (16/ 04 /2021) 

 

6h00– 08h00  Học sinh ăn sáng tại khách sạn.  

08h00-08h30  Đoàn làm thủ tục trả phòng.  

09h30 Đoàn tới khu di tích ATK Định Hóa:  

Tham quan & nghe thuyết minh về di tích lán Tỉn Keo – nơi Chủ tịch Hồ Chí 

Minh làm việc trong suốt thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp  

(1947 -1954) 

Tham quan nhà trưng bày, bảo tàng ATK Định Hóa. 

11h00   Học sinh ăn trưa và nghỉ ngơi tại Nhà hàng.  

13h00  Học sinh lên xe trở về trường. 

17h00  Về đến trường. Kết thúc chương trình học tập trải nghiệm thực tế.  

Học sinh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học sinh theo sự hướng dẫn của giáo 

viên bộ môn.  

 


