
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN  

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 
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HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM  

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 10  

Năm học: 2020-2021  

Thời gian: Thứ 5 và Thứ 6, ngày 21 - 22/1/2021.  

Địa điểm: Hoa Lƣ, Ninh Bình 

Ngày 1: Hà Nội – Cố Đô Hoa Lư  - Khách sạn Hoàng Sơn Peace (ăn trưa , tối) 

06h00: Xe và đoàn hƣớng dẫn viên của công ty Hanoi – Vietnam Tourism có mặt 

tại trƣờng.  

06h15 : Học sinh lên xe. Trên đƣờng đi, đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại Phủ Lý. Học 

sinh tự túc bữa sáng.   

08h45 : Đoàn đến Hoa Lƣ. Học sinh tâp trung tại Sân Rồng làm lễ dâng hƣơng và 

nghe thuyết minh về khu di tích. 

09h45 : Đoàn  đến Đền Vua Lê nghe hƣớng dẫn viên giới thiệu và tìm hiểu nhiều di 

tích, hiện vật thời nhà Đinh-Lê. 

Học sinh tham quan toàn bộ quần thể khu di tích đền thờ Vua Đinh Tiên 

Hoàng. Tại đây, học sinh sẽ đƣợc nghe hƣớng dẫn về mảnh đất địa linh 

nhân kiệt với vị trí địa lí đắc địa và truyền thống hào hùng dựng nƣớc và 

giữ nƣớc của cha ông ta.  

11h00: Đoàn lên xe khởi hành đến khách sạn. 

11h30 : HS ăn trƣa tại khách sạn. 

12h00 – 

13h00 

Sau bữa trƣa đoàn làm thủ tục nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.  

14h00 : Tham quan Tuyệt Đỉnh Cốc tìm hiểu phần địa lí, địa hình, các loại thực vật. 

16h30 : Học sinh về phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

18h00 :  Học sinh ăn tối tại hội trƣờng lớn.  

19h45: Tham gia chƣơng trình Gala với nhiều chƣơng trình hấp dẫn (do học sinh 

chuẩn bị). Đặc biệt học sinh đƣợc tìm hiểu thêm về Cố Đô Hoa Lƣ và con 

ngƣời, mảnh đất Ninh Bình qua chƣơng trình game show: Hành trình di sản 

Cố đô. (Toàn bộ câu hỏi  liên quan đến vị trí địa Lý, văn hóa, lịch sử của 

mảnh đất Cố đô) 

21h00 :  Học sinh tham gia chƣơng trình giao lƣu lửa trại tại khuôn viên khách sạn. 

22h00:  Kết thúc chƣơng trình. HS lên phòng, nghỉ đêm tại khách sạn  

 



Ngày 2: Ninh Bình – Hà Nội  

07h00 :  Học sinh ăn sáng buffer tự chọn tại khách sạn. 

08h00 : Làm thủ tục trả phòng khách sạn.  

08h30 :  Tham quan Bích Động (nằm trong quần thể danh thắng Tam Cốc – Bích Động 

đƣợc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, là di sản thế giới). 

12h00: Về đến trƣờng. Kết thúc chƣơng trình thăm quan.    

 

Đánh giá, tổng kết:  Học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập theo hƣớng dẫn. Giáo viên 

bộ môn dành thời gian tại lớp học để chiếu sản phẩm video của các nhóm, tiến hành đánh 

giá các sản phẩm học tập và rút kinh nghiệm sau chuyến đi. 

Dự trù kinh phí:  

GIÁ TRỌN GÓI: 1.290.000 VND/học sinh 

 THÔNG TIN HƢỚNG DẪN 

DỊCH VỤ BAO GỒM 

PHƢƠNG TIỆN Xe ô tô chất lƣợng cao phục vụ theo chƣơng trình . 

KHÁCH SẠN Ở khách sạn tiêu chuẩn 4**** (Hoàng Sơn Peace 3,4,5 học sinh/phòng) 

ĂN UỐNG Các bữa ăn theo chƣơng trình: Điểm tâm buffet  (1 bữa);  

Ăn chính: 02 bữa tại nhà hàng (120.000 vnđ/bữa/ học sinh) 

THAM QUAN Vé tham quan: tại các điểm theo chƣơng trình. 

Phí giao lƣu: Âm thanh, MC, quà tặng, sân khấu, lửa trại. 

BẢO HIỂM Mức bồi thƣờng tối đa 20.000.000 vnđ/vụ, theo quy định.  

DỊCH VỤ 

KHÁC 

Hƣớng dẫn viên chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình chu đáo.  

Nƣớc uống trên xe. 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM  

 Phụ phí phòng đơn (nếu khách yêu cầu); 

Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nƣớc uống tại khách sạn… 

10% VAT 

 


