
Yên Tử từ lâu đã được lưu danh là nơi phát tích của 
Phật giáo Việt Nam. Về với Yên Tử là hành trình trải 
nghiệm trở về với chính mình đầy cảm xúc trong không 
gian thiên nhiên kỳ vỹ và văn hóa độc đáo. 
Toạ lạc dưới chân núi thiêng là Khu tĩnh dưỡng 
Legacy Yên Tử - MGallery như một cung điện cổ, 
đưa du khách đắm mình trong tinh hoa văn hóa trải 
dài suốt lịch sử ngàn năm của dân tộc; 
và Làng Nương Yên Tử - Khu nghỉ dưỡng thanh bình 
và đậm nét văn hóa dân gian.

Bước vào chuyến lãng du đầy cảm hứng khi thưởng 

ngoạn khung cảnh tuyệt sắc của ánh bình minh đầu 

ngày trên  non thiêng Yên Tử để tìm về với bản tâm 

chân thật của chính mình. Lướt trên những tán 

rừng xanh mướt để cảm trọn không khí trong trẻo, 

an lành và hấp thu nguồn năng lượng tích cực. 

Quay ngược thời gian, trở về quá khứ với những câu 

chuyện về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông và câu 

chuyện Văn hóa - Lịch sử trải dài hàng nghìn năm...

trÊntrÊn

Đón
trọn

Bìnhminh
non thiÊng
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info@yentutunglam.com.vn

+84 (0) 203 651 8888

Để thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệĐể thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

fb.com/YenTuTungLam
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HÀNH TRÌNH
Câu chuyện

5:00 AM

BÌNH MINH YÊN TỬ CHÀO ĐÓN*

Chào đón đoàn đến với Bình minh linh sơn
(*) Thời gian và nội dung chương trình có thể thay đổi 

tuỳ điều kiện thời tiết

Xích đu Legacy Yên Tử/
Đình Làng Nương

5:15 AM

THƯỢNG SƠN - THIỀN HÀNH LÊN THÁP TỔ

Câu chuyện về Tháp Tổ Huệ Quang gắn liền với Đức Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông - nơi lưu giữ xá lợi của Phật Hoàng và là công trình duy nhất còn lại từ 
thế kỷ 13 mang ý nghĩa như sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, đạo với 
đời, xưa và nay, giữa con người với con người.

Du khách trải nghiệm nguyện hương - định hương, nguyện chuông và thiền 
hành nhiễu tháp. Tiếp nối hành trình là chuỗi bách bộ lên Chùa Hoa Yên và 
trải nghiệm từng nhịp bước trên đường gạch hoa cúc hơn 700 năm tuổi.

Huệ Quang Kim Tháp

5:30 AM
THIỀN HÀNH LÊN CHÙA HOA YÊN

Lắng nghe câu chuyện về Chùa Hoa Yên - ngôi chính 
trong hệ thống chùa Yên Tử, lên hương và dâng hương tại 
lầu hương trước cửa chùa

KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Chụp ảnh lưu niệm với cảnh sắc tuyệt mỹ của 
thiên nhiên núi rừng Yên Tử trong buổi sớm mai

Di chuyển xuống núi trở về Khu Tĩnh dưỡng 
nghỉ ngơi và ăn sáng

NGẮM VÀ ĐÓN ÁNH BÌNH MINH 
TRÊN NON THIÊNG YÊN TỬ

Du khách ngồi tĩnh lặng tiếp nhận năng lượng bình an 
của sớm mai, chạm ánh bình minh, xả Thiền và lĩnh hội ý 
nghĩa của "Đón ánh bình minh trên non thiêng Yên Tử"

Chùa Hoa Yên/ Nhà nội viện

6:00 AM Sân Chùa Hoa Yên

HẠ SƠN - LẮNG ĐỌNG NĂNG LƯỢNG SỚM MAI


