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LỊCH TRÌNH TÀ NĂNG – PHAN DŨNG   
2 NGÀY 1 ĐÊM 

Ngày 1 : Tà Năng - Khởi Động 
Mở màn bằng những bước chân đầu tiên xuyên qua rừng Tà Năng, với những tán thông bạt ngàn và xa xa 

khung cảnh núi rừng trập trùng đầy khêu gợi. Ngoài chụp ảnh, đừng quên tranh thủ thử ngắm nhìn khung 

cảnh nơi đây và nạp năng lượng khi dừng lại nghỉ chân bởi ngày mai bạn sẽ cần rất nhiều sức lực. 

   
 

Sáng: 6:00, đón khách tại nhà nghỉ Khánh Vy (ngã ba Ninh Gia) và đi ô tô về Tà Năng 

Trưa: Khoảng 10:00 trưa: bắt đầu trekking băng rừng, đi qua những đoạn rừng thông ngút ngàn, với 

hệ thống núi đồi hình bát úp.  

Chiều: Tiếp tục băng rừng và khám phá cảnh đẹp của rừng núi Đà Lạt. 

16:00 Nghỉ chân tại con suối đầu tiên, sau đó di chuyển về điểm cắm trại đầu tiên 

Tối: Ăn tối với các món dân dã. Thoải mái vui chơi và giao lưu bên bếp lửa.  

 

Ngày 2 : Băng rừng lội suối – Những bước chân khám phá 
Nếu những cơn gió rừng và khung cảnh rừng thông Tà Năng ngày đầu tiên khiến bạn cảm thấy thật khoan 

khoái, hãy để ánh bình minh giữa rừng đánh thức bạn và đưa bạn vào cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam. 

 
 

Sáng: 5:30: Đón bình minh, thưởng thức không khí cao nguyên lúc tinh mơ và ăn sáng  

7:00: Bắt đầu di chuyển qua cung trekking đẹp nhất, quý khách có thể tự do chụp ảnh, ghi lại những 

khoảnh khắc rừng núi trong nắng sớm. 

Trưa: khoảng 11:00, dừng chân nghỉ ngơi tại đồi, giao lưu, ăn trưa, chụp ảnh và ngắm nhìn phong 

cảnh thiên nhiên tươi đẹp 

Chiều: 16:00 – 17:00, di chuyển ra cửa rừng Phan Dũng, xe đưa khách di chuyển ra Liên Hương và 

kết thúc chuyến hành trình. 
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Các lưu ý 
 Xe di chuyển từ TP. HCM lên ngã 3 Ninh Gia Đức Trọng có 2 nhà xe chính là xe Phương Trang 

hoặc Thành Bưởi. 

 Nhà cung cấp sẽ đón đoàn ở cạnh nhà nghỉ Khánh Vy (sđt 01234435329) ngã 3 Ninh Gia - Đức 

Trọng, ngay đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Đoàn đến sớm tại có thể vào nhà nghỉ Khánh Vy vệ 

sinh cá nhân  

 Sau khi ra khỏi cửa rừng Phan Dũng, nhà cung cấp sẽ hỗ trợ xe đưa đón từ Phan Dũng ra Liên 

Hương kết thúc hành trình.  

 Tại thị trấn Liên Hương sẽ có nhà xe Đông Hưng(sđt 02523950950), xe Phương Uyên (sđt 

02523850954) xe giường nằm về lại Sài Gòn chuyến 21:00 và 22:00. Quý khách nhớ đặt sớm 

phòng trường hợp hết vé. 

Đồ đạc chuẩn bị cho hành trình: 
 Dụng cụ vệ sinh cá nhân, thuốc chống côn trùng, thuốc cá nhân, dầu gió, quần áo ấm, dài tay, 

vớ dài, găng tay, giày leo núi hoặc giày thể thao, áo mưa, mũ nón, dép đi lại vào buổi tối.  

 Hành trình đi bộ xa, chỉ nên mang vài ba bộ quần áo để hành lý càng gọn nhẹ càng tốt. 

 Túi nylon đựng thiết bị điện tử trong trường hợp mưa, ẩm ướt.  

 Giày: có độ bám tốt, không đi giày da. 

 Không sử dụng balo loại dây rút.  

 

https://www.google.com/maps/place/Kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+nh%C3%A0+ngh%E1%BB%89+Kh%C3%A1nh+Vy/@11.6294526,108.2962538,3129m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x7bd278e5ae01dc6b!8m2!3d11.6356652!4d108.3079648

