
INTRODUCTION TO YÊN TỬ MOUNTAIN



NỘI DUNG

1. Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử
2. Làng Hành Hương Yên Tử
3. Dịch vụ



TRUNG TÂM VĂN HÓA 
TRÚC LÂM YÊN TỬ
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BẢN ĐỒ TRUNG TÂM VĂN HÓA TRÚC LÂM YÊN TỬ
Diện tích: 16 hecta

Cổng Khai Tâm
Bamboo bar- cafe
Quầy lễ tân
Gương Thiền

Làng Nương Yên Tử
Quảng trường Minh Tâm
Legacy Yên Tử Mgallery by Sofitel
Cung Trúc Lâm
Đường vào nhà ga Cáp treo Yên Tử
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TRUNG TÂM VĂN HÓA TRÚC LÂM YÊN TỬ
DISCOVER A PLACE OF BREATHTAKING 
BEAUTY AND RICH HERITAGE AMONG 
THE MOUNTAINS OF NORTHERN VIETNAM.

Tọa lạc trên cung đường nối giữa Hà Nội- Hạ Long, Trung
tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử mang đến những trải nghiệm
sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tâm linh của Việt Nam.
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CỔNG KHAI TÂM
Là bộ mặt chính, có tính biểu tượng của Trung tâm Văn
hóa Trúc Lâm, là nơi đầu tiên quý khách đến với trung tâm
Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử. Khai Tâm có nghĩa là
khai mở Tâm Đạo, là sự khởi đầu của quá trình chứng ngộ
Phật Tâm đối với những ai tu tập theo Đạo Phật.
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GƯƠNG THIỀN
Tọa lạc ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất với hình ảnh
gương soi bóng trúc nhằm thể hiện một cách trực quan sinh
động phương châm "soi sáng lại chính mình" giúp quý khách
cảm nhận một triết lý sâu xa mà gần gũi của Thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử.

QUẦY LỄ TÂN
Ở bên phải theo lối vào là nơi cung cấp thông tin phục vụ lộ trình
hành hương và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ tại
Yên Tử cho quý khách.

BAMBOO BAR
Hay còn gọi là “Thiền quán” ở bên trái theo lối vào là nơi cung cấp
đồ uống và ăn nhẹ dành cho khách nghỉ chân trước khi hành hương
vào Trung tâm, lên núi hoặc trở về.
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.

CẦU NGOẠN NGUYỆT



QUẢNG TRƯỜNG MINH TÂM
Với sức chứa 10,000 người, đây là nơi quý khách có thể tham
gia vào sự kiện lớn của cộng đồng. Đây cũng là nơi tốt nhất để
ta có thể bao quát được toàn cảnh khu Trung tâm Văn hóa Trúc
Lâm và Khu vực trung tâm Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử
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LÀNG HÀNH HƯƠNG YÊN TỬ
Ngôi làng được thể hiện tinh thần làng Việt qua lối kiến trúc
xưa như tường trình đất, tường đá ong, đường làng lát
gạch thẻ xếp nghiêng … mang lại cảm giác thân thuộc cho
du khách

NHÀ HÀNG CHỢ QUÊ 
Lấy cảm hứng từ hình ảnh làng cổ Việt Nam thế kỷ 13, không gian
ăn uống mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng thoải mái này phục vụ các
món ăn Việt Nam chính thống với giá cả phải chăng.

NHÀ SÀN TÙNG LÂM 
Nhà hàng theo phong cách nhà sàn duyên dáng của Việt Nam phục
vụ ăn tự chọn cả ngày, gọi món, ăn uống theo kiểu gia đình và thực
đơn lập sẵn.
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KHU NGHỈ DƯỠNG LEGACY 
MGALLERY By SOFITEL YÊN TỬ
Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Bill Bensley, Legacy Yên
Tử Mgallery by Sofitel hiện ra như một cung điện đời Trần
hòa trong quần thể Trung Tâm Văn Hóa Trúc Lâm, chắc chắn
sẽ mang đến một trải nghiệm độc đáo cho du khách.
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Lấy cảm hứng từ Huệ Quang Kim Tháp thời Trần, thế kỷ thứ
13, Legacy Yên Tử chứa đựng các nét văn hóa kiến trúc Việt
tỉ mỉ đến từng chi tiết, sẽ đưa du khách vào hành trình đầy mê
hoặc trở về quá khứ trên 700 năm trước của Việt Nam
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ĐIỆN DIÊN HỒNG BALLROOM
Diện tích 852 m2 với thiết kế độc đáo, có thế ngăn thành
5 phòng họp nhỏ hơn, chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu
cầu hội nghị, hội thảo, gala của các đoàn khách lớn, nhỏ
khác nhau.



LÀNG HÀNH HƯƠNG
YÊN TỬ
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LÀNG HÀNH HƯƠNG YÊN TỬ
Là một ngôi làng độc đáo mang phong cách của làng Việt là một tổng thể
kiến trúc bao gồm:
- Khu nghỉ Làng Hành Hương với 9 ngôi nhà nằm dọc theo suối Giải

Oan mang kiến trúc độc đáo
- Hệ thống nhà hàng: Tùng Lâm, Chợ Quê và Bamboo Bar
- Đình Làng nơi biểu diễn các hoạt động nghệ thuật truyền thống
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KHU NGHỈ HÀNH HƯƠNG YÊN TỬ
Gồm 9 khu nghỉ nằm dọc theo Suối Giải Oan với 75 phòng tương
ứng với 300 giường (cuối năm sẽ tang lên 400 giường)

- Toàn bộ phòng theo phong cách giường tầng (4 giường 1 phòng
hoặc 2 phòng connecting 8 giường

- Giá public: 350.000/ giường (đã bao gồm VAT và ăn sáng)
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TRANG THIẾT BỊ TRONG PHÒNG
Thiết kế giản dị, đậm nét tinh thần Thiền nhưng vẫn đầy đủ trang thiết bị cần thiết với nhà vệ sinh
khép kín, điều hòa 2 chiều, nước nóng- lạnh, tủ đồ cá nhân, khăn tắm ….
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Núi Yên Tử mang đến vô số trải nghiệm ẩm thực thú vị từ thực đơn thuần Việt đến các món ăn được ưa chuộng
của khách Châu Á và quốc tế khác.
Tại Làng Hành Hương Yên Tử có hai địa điểm phục vụ ăn uống cả ngày với sức chứa tối đa 1.500 người, cả hai
nhà hàng đều có giàn nhạc dân tộc phục vụ trong bữa ăn của khách
- Nhà hàng Chợ Quê: nằm ngay trong khuôn viên của Làng Hành Hương, lấy cảm hứng từ chợ làng quê xưa
của Việt Nam
- Nhà sàn Tùng Lâm: nằm trên đường ra ga cáp treo, mang phong cách nhà sàn của người dân tộc ở vùng núi
phía bắc

ẨM THỰC YÊN TỬ
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NHÀ SÀN TÙNG LÂM

NHÀ HÀNG CHỢ QUÊ
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THAM QUAN THẮNG CẢNH

CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI YÊN TỬ

CHÙA HOA YÊN

CẦU GIẢI OAN
Tương truyền là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông lập đàn
siêu độ oan hồn các thị hầu, cung phi trẫm mình dưới suối
Hổ Khê. Theo Phật giáo, ”Giải oan” là cởi bỏ các mối kết
buộc oan trái để thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Chùa xưa là Vân Yên, dân gian gọi là Chùa Cả, Chùa
Chính…; từng có gác chuông, lầu trống, nhà tăng, pháp
đường...; là nơi tu hành, thành đạo, truyền thừa của các
Tổ Thiền Trúc Lâm Yên Tử.
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Nơi đây được coi là “ Trái tim của Yên Tử”, nơi lưu giữ ngọc
cốt (xá lợi) của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Là nơi thờ Phật
Hoàng Trần Nhân Tông và các Thiền sư tu hành tại Yên Tử

HUỆ QUANG KIM THÁP

Được đúc từ 138 tấn đồng bằng kỹ thuật đổ liền khối, đúc nổi
trực tiếp - một phương pháp độc đáo trong nghề đúc đồng ở
Việt Nam; phỏng theo mẫu tượng thờ trong Huệ Quang Kim
Tháp. Tượng cao 12,6m (thân 9,9m, bệ 2,7m), ở độ cao 912m
so với mặt nước biển.

BẢO TƯỢNG PHẬT HOÀNG
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Chùa Đồng là một trong những biểu tượng đặc sắc nhất và là điểm đến mà ai cũng muốn được đặt chân tới mỗi khi đến Yên
Tử. Tọa lạc trên đỉnh Yên Tử, Ngôi chùa hàng trăm năm tuổi này có từ thời Lê và được trùng tu nhiều lần, ngôi chùa hiện nay
được xây dựng lại từ năm 2007 trên nên chùa cổ xưa với hơn 3.500 khối đồng riêng biệt. Đây là ngôi chùa bằng đồng lớn nhất
Việt Nam chưa đựng những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc.

CHÙA ĐỒNG
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TRẢI NGHIỆM THIỀN - YOGA

Phòng trải nghiệm thiền

Nằm trong khuôn viên của khu Làng Hành Hương, là nơi
diễn ra các khóa thiền và các hoạt động trải nghiệm thiền
như thiền chuông, thiền trầm ….

Không gian cho hoạt động yoga 

Với nhiều không gian mở như Gương Thiền, Quảng Trường
Minh Tâm … đây là địa điểm thích hợp để diễn ra các hoạt động
yoga tập thể.
Hiện tại các khách nghỉ tại khu Làng Hành Hương Yên Tử sẽ
được tham gia miễn phí hoạt động thiền và yoga mỗi buổi sáng.
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LỚP HỌC LÀM TINH DẦU

Không gian thực hành pha chế Tinh dầu tại Yên Tử chắc
chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị
và khó quên. Du khách sẽ được tìm hiểu và giới thiệu về
tác dụng của mỗi loại mùi hương; sau đó được hướng
dẫn pha chế những loại tinh dầu massage theo sở thích
của bản thân.
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TRẢI NGHIỆM ĐÊM HỘI LÀNG

Diễn ra lúc 20:00 mỗi ngày, đây là một trong những hoạt động được mong chờ của du khách chọn nghỉ đêm tại Làng
Hành Hương Yên Tử. Du khách sẽ được trải nghiệm một không gian văn hóa nghệ thuật dân gian với những tiết mục
trống, chèo và các trò chơi như nhảy sạp, nhảy dây ….
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CHỢ ĐÊM YÊN TỬ
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MUA SẮM



YEN TU PRESENTATION | 29

CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO THANH THIẾU NIÊN
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TEAM BUILDING & SỰ KIỆN
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TRẢI NGHIỆM KHÁC



DỊCH VỤ
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Chặng Đơn giá

Cáp treo khứ hồi 2 hệ thống VND 300,000

Cáp treo một chiều hệ thống 1
(chặng Hoa Yên)

VND 150,000

Cáp treo khứ hồi hệ thống 1
(chặng Hoa Yên)

VND 250,000

Cáp treo một chiều hệ thống 2
(chặng An Kỳ Sinh)

VND 150,000

Cáp treo khứ hồi hệ thống 2
(chặng An Kỳ Sinh)

VND 250,000

Cáp treo 2 hệ thống – một chiều
(chiều lên/ chiều xuống)

VND 250,000
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LƯU TRÚ

Thiết kế giản dị, đậm nét tinh thần Thiền nhưng vẫn đầy
đủ trang thiết bị cần thiết như điều hòa 2 chiều, nước
nóng- lạnh, tủ đồ cá nhân.

Giá: 350.000 vnd/ giường (đã bao gồm VAT và ăn sáng)

CÁP TREO

Thực đơn Địa điểm Đơn giá Món ăn

Thực đơn thường
Nhà hàng
Chợ Quê/ 
Nhà sàn

Tùng Lâm

Từ 120.000 Món ăn Việt 
Nam/ Châu Á

Thực đơn chay
Từ 120.000 Món ăn Việt 

Nam/ Châu Á

Ăn sáng 50.000 Phở/ Mỳ

XE ĐIỆN
Một chiều– tối đa 10 khách/ chuyến: 15.000 vnd/ khách
Khứ hồi– tối đa 10 khách/ chuyến : 20.000 vnd/ khách

HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI ĐIỂM
500.000 vnd / hướng dẫn viên

ẨM THỰC

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và được hỗ trợ
tốt nhất.

T: +84 936 808 098       E: dos@yentutunglam.com.vn (Mr.Vương)
T: +84 934 330 099       E: sales@yentutunglam.com.vn (Ms.Trần Trang)
T: +84 936 503 669 E: sales1@yentutunglam.com.vn (Ms.Anh Thư)
T: +84 936 856 595       E: sales2@yentutunglam.com.vn (Ms.Ngọc Anh)



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


