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Du lịch Châu Âu

Không ồn ào, náo nhiệt như nước Mỹ, Châu Âu mang trong mình nét cổ
điển, quý phái mà ta chẳng thể nào bắt gặp tại những châu lục khác. Vẻ đẹp
đó là sự kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với những
công trình kiến trúc độc đáo hàng trăm năm tuổi. Đến Châu Âu, du khách
hẳn sẽ sững sờ khi chiêm ngưỡng những thảo nguyên bát ngát sắc màu,
những bãi biển nước xanh trong vắt hay những lâu đài cổ kính, uy nghi...

Nổi tiếng với tên gọi “Kinh đô ánh sáng“, Paris hoa lệ giống như một thỏi
nam châm thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Paris có những công
trình kiến trúc ghi lại dấu ấn của những giai đoạn lịch sử khác nhau: Nhà
thờ Đức Bà Paris với tháp chuông chót vót, nơi giam cầm anh gù
Quasimodo đáng thương trong tác phẩm “Thằng gù nhà thờ Đức Bà“ của
Đại văn hào Victor Hugo – Lâu đài Versailles, dấu ấn huy hoàng cho sự giàu
có và quyền lực của đế chế một thời hùng mạnh nhất Châu Âu - Tháp Eiffel,
biểu tượng hùng vĩ của thủ đô Paris. Nếu đến Paris, bạn hãy ngắm thành
phố từ tầng cao của tháp Eiffel, khám phá đồi Montmartre lãng mạn luôn
vang tiếng vĩ cầm của các nghệ sỹ đường phố hay đơn giản là đi dạo dưới
ánh trăng bên dòng sông Seine. Và bạn sẽ hiểu tại sao Paris luôn được chọn
là điểm hẹn hò cho những đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu.
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Với Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, bạn sẽ có cảm giác
thành phố này giống như một chàng trai trẻ tràn đầy sức
sống vậy. Madrid nổi tiếng với những viện bảo tàng, những
đại lộ thênh thang, những con phố náo nhiệt và những
quán cà phê ngoài trời. Đến Madrid, chắc chắn bạn sẽ
không thể bỏ qua Cung điện Hoàng gia đầy ấn tượng với
2800 phòng được trang hoàng lộng lẫy và một rừng cây
tuyệt đẹp bao quanh, Bảo tàng quốc gia Prado trưng bày
các đồ mỹ thuật hoàng gia cũng như hàng ngàn bức tranh
vẽ của các nghệ sỹ bậc thầy trong ngành hội họa. Người
dân Tây Ban Nha cũng hiếu khách vô cùng. Bạn sẽ chẳng
thể lãnh đạm với một nơi mà khi bạn mua bánh mỳ
xapata, người bán hàng luôn xưng hô thân mật như đã
quen bạn tự bao giờ ”Ola guapal“ (Xin chào người đẹp của
tôi). Khi màn đêm buông xuống, Madrid càng trở nên sôi
động hơn với vũ điệu Flamengo nóng bỏng cùng những cú
nện gót chân rộn ràng.

“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” - Đến với Rome,
thành phố vĩnh hằng 2800 năm lịch sử, bạn như bước qua
cánh cửa thời gian trở về với thủ đô của đế chế La Mã hùng
mạnh xa xưa. Dấu vết lịch sử văn hóa ngàn năm hiển hiện
thật rõ nơi đây: Trường đấu Colosseum – biểu tượng của đế
chế La Mã – như vẫn còn vang vọng tiếng reo hò, cổ vũ trong
những cuộc giác đấu cách đây gần 2000 năm; đài phun nước
Trevi - được hoàn thành vào năm 1762 - công trình kiến trúc
tuyệt đẹp và thơ mộng với những cột nước đan xen trắng xóa
phun lên từ quần thể tượng tuyệt mỹ, tan biến, lấp lánh trên
mặt hồ; Tòa thánh Vatican – trụ cột tinh thần của các tín đồ
Thiên chúa giáo trên toàn thế giới. Đến thăm Rome vào một
ngày nắng đẹp, ngắm những ngôi nhà cổ vàng rực dưới ánh
chiều tà, ngắm đàn bồ câu bay lượn xung quanh hay đôi trai
gái tay trong tay dạo bước, bạn sẽ thấy Rome thật đẹp và lãng
mạn biết bao. Chắc chắn, giống như hàng triệu du khách
khác, bạn sẽ dừng chân tại đài phun nước Trevi, xoay lưng lại,
ném một đồng xu qua đầu và ước nguyện được một ngày
quay lại với Rome.
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Xem một tấm ảnh chụp, chưa chắc đã hiểu được tâm hồn người trong ảnh.
Đọc thật nhiều về đất nước và con người Châu Âu cũng không thể sánh
bằng một lần đến thăm. Bởi lẽ, Châu Âu đâu chỉ có những dòng sông lãng
mạn, những quảng trường thênh thang, những bảo tàng nổi tiếng… mà
còn có cả những con người thật nhiệt thành, nồng hậu và đáng yêu.

Berlin niềm kiêu hãnh của nước Đức thống nhất. Không nơi nào mà dấu vết
lịch sử cận - hiện đại Châu Âu lại rõ nét như ở đây. Những quảng trường
tuyệt đẹp, khu bảo tàng rộng lớn, những công trình nguy nga chứng thực
sự phồn vinh của nước Phổ vào thế kỷ 18, 19. Hai cuộc thế chiến, rồi chiến
tranh lạnh kéo dài, chia đôi lãnh thổ để lại nơi đây biết bao di tích và đài
tưởng niệm. Thống nhất đất nước đã trả lại cho Berlin cái tầm cỡ quốc tế
của mình, cổng thành Brandenburg nằm giữa Đông Tây nay trở thành biểu
tượng của nước Đức hùng mạnh. Toà nhà Quốc hội xưa kia bỏ hoang nay
lại hoành tráng, sừng sững trước thảm cỏ bao la của một công viên xanh
rộng đến 210 ha ngay trong trung tâm thành phố. Đến Berlin bạn hiểu
thêm về người Đức quá ư chân thật mà tràn đầy khát vọng.
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FRANKFURT – COLOGNE – DUSSELDORF – AMSTERDAM
– ROTTERDAM – BRUSSELS – PARIS (10 NGÀY)
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NNggààyy  11::  FFRRAANNKKFFUURRTT

Frankfurt là thành phố lớn nhất bang
Hessen và từ lâu đã là trung tâm
thương mại của Đức. Trụ sở chính của
Ngân hàng trung ương Châu Âu và các
ngân hàng lớn của Đức như Deutsche
Bank, Dresdner Bank đều tập trung tại
đây. Ngoài ra, Frankfurt còn nổi tiếng
bởi những tòa nhà cao chọc trời và
những hội chợ, triển lãm quan trọng
trên thế giới. 

Sau khi đón quý khách tại sân bay
Frankfurt, hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn
về khách sạn nhận phòng rồi bắt đầu
hành trình khám phá thành phố.

Du khách sẽ tham quan những địa
điểm nổi tiếng nhất của Frankfurt: Nhà
thờ lớn (Kaiserdom) với ngọn tháp
phía tây thời Hậu Gothic là nơi bầu và
thăng quan của hoàng đế Đức -
Hoàng lộ dẫn từ Nhà thờ lớn đến
quảng trường Römerberg, đoạn
đường của hoàng đế vừa thăng quang
đi đến tiệc mừng trong tòa thị chính
ngày nay -
Vườn lịch sử (Historischer Garten) với

các khai quật khảo cổ thời La Mã và
triều đại Franken -
Trạm canh cổ Alte Wache - Khu buôn

bán Zeil nổi tiếng sầm uất từ thế kỷ 19
- Chiếc Cầu cổ hơn 700 năm tuổi (Alte
Brücke) nối hai bờ sông Main thơ
mộng – Ngôi nhà ở của đại thi hào
Johann Wolfgang von Goethe.
Tương phản của khu phố cổ là khu ngân
hàng trọc trời và khu giải trí Red light.
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Rời Frankfurt với những tòa nhà cao
tầng hiện đại, quý khách sẽ khởi hành
đến thành phố Cologne xinh đẹp.
Cologne là thành phố lớn thứ 4 của

Đức, có kiến trúc cổ đồ sộ, hội tụ nhiều
nền văn hóa khác nhau như La Mã,
Trung Âu... 

Sông và nhà thờ là nét đặc trưng tiêu
biểu của thành phố cổ này. Sông Rhine
thơ mộng chảy qua trung tâm thành
phố, nơi có cây cầu dẫn vào nhà thờ
Dom và những quán bia bằng gạch cổ.
Đặc biệt, nhà thờ Dom – di sản văn hóa
thế giới với ngọn tháp đôi cao chót vót
như nối liền mặt đất và bầu trời, đóng
vai trò quan trọng trong đời sống tôn
giáo ở châu Âu. Tại nhà thờ Cologne
lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật
như tài liệu thiết kế nhà thờ Cologne
trên giấy làm bằng da cừu là tác phẩm
quý và hiếm để du khách tìm hiểu
nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 12. Ở các
hành lang, du khách có thể chiêm

ngưỡng các bức tranh tôn giáo từ thế
kỷ 15. Đến Cologne, du khách sẽ tham
quan khu phố cổ Altstadt
Martinsviertel -

Tòa nhà 4711 “Farina House“, nơi
Giovanni Maria Farina (người Ý) sản
xuất loại nước hoa “Eau de Cologne”
đầu tiên trên thế giới.
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Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn
khởi hành đi Amsterdam. Trên đường
đi, đoàn sẽ ghé thăm thành phố
Dusseldorf, thủ phủ của bang
Nordrhein – Westfalen, quê hương của
nhà thơ lãng mạn Heinrich Heine. Tại
đây, du khách sẽ thăm quan khu phố
cổ - Đại lộ chính mang tên Königsallee,
con phố chỉ dài khoảng 1km nhưng
tràn ngập cửa hàng bán đồ xa xỉ – toà
thị chính cổ kính – Tháp vô tuyến cao
234m bên cạnh khu văn phòng Media
Habour, nơi quy tụ nhiều công trình
kiến trúc độc nhất vô nhị của Đức –
Quảng trường chợ trung tâm với bức
tượng Đại lãnh chúa Johann Wilhelm II
(hay còn gọi tắt là Jan Wellem) bằng
đồng được đúc vào năm 1703 và dựng
tại đây vào năm 1711.

Ăn trưa tại Dusseldorf và tiếp tục đi
sang xứ sở hoa Tulip đến thành phố
Amsterdam – Nhận phòng tại khách
sạn - Sau khi dùng bữa tối tại 1 nhà
hàng châu Á, khách sẽ tự do đi xem
khu giải trí đèn mờ Red Light nổi tiếng
thế giới tại thành phố này.
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Sau khi ăn sáng tại khách sạn, du

khách khởi hành đi thăm khu đồng
quê Zaanse Schanse ngắm những
chiếc cối xay gió nổi tiếng xứ sở Hà
Lan - Xưởng làm Phô mai và Xưởng
làm guốc gỗ Hà Lan. 
Buổi chiều quay trở về tham quan khu
phố cổ Amsterdam

Nhiều thế kỷ qua, Amsterdam được
coi là một trong những trung tâm văn
hoá hàng đầu của Châu Âu.
Amsterdam được bao bọc bởi kênh
rạch chằng chịt. Những ngôi nhà
nghiêng nghiêng, những ngõ nhỏ trải
đá cuội quanh co được xây dựng trên
hàng triệu cây cọc gỗ với chiều dài
mỗi cây khoảng từ 10-20 m đóng sâu
xuống đất. Các công trình nổi tiếng ở
đây là cầu cổ Magere Brug, trạm thu
thuế cổ Muntplein bên cạnh chợ hoa
Bloemenmarkt, hoàng cung Paleis op
de Dam, quảng trường Dam, nhà thờ
cổ Oude Kerk và mới Nieuwe Kerk,nhà
ga trung tâm Centraal Station. Ăn trưa
và ăn tối tại nhà hàng Châu Á 
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Ăn sáng tại khách sạn – Đưa khách
tham quan bảo tàng nghệ thuật hội
họa Hà Lan, nơi trưng bày các tác
phẩm từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Bảo
tàng lịch sử Amsterdam, bảo tàng
tranh Van Gogh và bảo tàng quốc gia
Rijksmuseum. Tại đây du khách sẽ có
dịp tìm hiểu và khám phá lịch sử hình
thành và phát triển của thành phố,
đồng thời được chiêm ngưỡng hơn
700 tác phẩm hội hoạ và 700 bức thư
của hoạ sỹ tài ba Van Gogh cũng như
các tác phẩm của các hoạ sĩ trước thế
kỷ 19. Tiếp theo, du khách sẽ đến thăm
ngôi nhà của Anne Frank, cô bé người

Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký
nổi tiếng Nhật ký Anne Frank viết về
cuộc sống ẩn náu tại Amsterdam
trong thời gian chiếm đóng của quân
Đức thời Thế chiến thứ 2. 
Buổi chiều sẽ là chuyến thăm quan
trên kênh Amsterdam.
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Khởi hành đi Brussels. 
Trên đường đi tham quan The Hage
(Den Haag) với Toà án Quốc tế nơi xét
xử tội phạm chiến tranh và Tòa cung
điện Hoàng Gia Hà Lan.
Tham quan Cảng Rotterdam cảng luân
chuyển nhiều hàng hóa nhất thế giới,
tháp Euromast cao 180m (biểu tượng
của thành phố)
Đến Brussels với những cảnh quan
tuyệt đẹp và không khí trong lành ,xứ
sở của các loại Chocolat nổi tiếng.
Brussels vừa là thủ đô của vương quốc
Bỉ vừa là thủ đô của liên minh Châu Âu
và trụ sở của khối NATO.

Tham quan Quả cầu nguyên tử
Atomium được xây dựng năm 1958 để
chào đón hội chợ quốc tế Brussels.
Quả cầu được thiết kế hiện đại với khối
hình cầu mô phỏng cấu trúc một phân
tử sắt được phóng đại, gồm 9 quả cầu
bạc lơ lửng trên không đường kính 18
m, mà mỗi khối đều có bản sắc riêng.
Bên trong quả cầu này gồm các phòng
triển lãm và một nhà hàng.
Quảng trường trung tâm La Grand được
xây vào thế kỷ 11 với nền lát đá hoa
cương. Quảng trường này đã được
UNESCO ghi vào danh sách di sản văn
hóa nhân loại và từng được Đại văn hào
Victor Hugo ca tụng là "quảng trường
đẹp nhất thế giới" - "Công dân số 1"
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Chào mừng Quý khách đến Berlin, Thủ
đô CHLB Đức, niềm kiêu hãnh của
nước Đức thống nhất. Hướng dẫn viên
địa phương đón quý khách tại sân bay
đưa về khách sạn của Viethaus làm thủ
tục nhận phòng.

Quý khách sẽ bắt đầu chuyến thăm
quan từ phía Đông thành phố Berlin với
quảng trường Alexanderplatz, nơi có
tháp truyền hình cao 368m, công trình
cao nhất nước Đức, với một quả cầu đồ
sộ nặng 4800 tấn ở độ cao hơn 200m –
Tòa thị chính đỏ Rotes Rathaus.

Cổng thành Brandenburg, biểu tượng
của nước Đức. Cổng này được xây dựng
trong khoảng thời gian 1788 đến 1791
dựa theo cổng Propylaea ở Athen, phía
trên có một cỗ xe tứ mã với nữ thần
chiến thắng Victoria – Nhà ga chính 5
tầng hiện đại lớn nhất Châu Âu Berlin
Hauptbahnhof, khu chính phủ gồm toà

nhà Quốc hội và dinh Thủ tướng.
Ăn tối tại nhà hàng Sen của Viethaus. 

*** Khi nghỉ tại khách sạn cao cấp của
Viethaus, quý khách
có thể thăm quan
toàn bộ công ty, bao
gồm khu vực nhà

hàng Sen, Kultur Business Center,
Saigon Cafe Bar, khu trưng bày sản
phẩm. Viethaus còn có cả trung tâm
Jasmin Spa phục vụ nhu cầu làm đẹp
của du khách. Nếu có nhu cầu tham
quan Berlin riêng, công ty chúng tôi
cũng có sẵn xe và tài xế phục vụ quý
khách. Quý khách cũng có thể truy cập
vào website của công ty thông qua
mạng Internet không dây để tìm hiểu
thêm thông tin về Viethaus
www.viethaus-berlin.de

thành phố: bức tượng Manneken Pis, gọi
vui là "Chú bé tồng ngồng đứng đái". 
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Ăn sáng tại khách sạn xong, du khách
sẽ đến Tham quan Cung điện Hoàng
Gia Royal Palais của vương quốc Bỉ, là
vương quốc trẻ nhất châu Âu.

Tham quan trụ sở Liên minh Châu Âu
EU, Cổng thành chiến thắng, trụ sở khối
NATO. Rời nước Bỉ hiền hòa, điểm đến
tiếp theo sẽ là Paris – kinh đô ánh sáng.
Đến Paris, thăm đồi Montmartre, trung
tâm của giới nghệ sỹ với những bản
tình ca Pháp mượt mà – Nhà thờ thánh
tâm Sacre Coeur mang kiến trúc độc
đáo với quả chuông lớn nhất thế giới.
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Ăn sáng tại khách sạn. Sau đó đi thăm
Quảng trường Concorde rộng nhất Paris,
Viện bảo tàng Louvre lớn nhất và danh
tiếng nhất trên thế giới với hơn 1 triệu tác
phẩm nghệ thuật mà nổi tiếng nhất phải
kể đến bức họa nàng Mona Lisa với nụ
cười bí hiểm của danh họa Leonardo da
Vinci, tác phẩm điêu khắc “Venus de Milo“
– Nhà thờ Đức Bà Notre Dame Paris, trung
tâm của thành phố Paris và cả nước Pháp
với tháp chuông cao 69m, nơi Đại Văn
Hào Victor Hugo đã mô tả Anh Gù
Quasidomo trong tác phẩm "Thằng Gù
Nhà Thờ Đức Bà" – Tầng 2 tháp Eiffel có
các hành lang quan sát toàn cảnh thành
phố Paris và các nhà hàng với chỗ ngồi
thơ mộng – Đại lộ ánh sáng Champs
Elysee – Khải hoàn môn L’Arc de
Triomphe, kiến trúc vòng cung lớn nhất
Thế Giới với chiều cao 50 mét, rộng 45
mét. Bên dưới vòm cung Khải Hoàn Môn
là Phần Mộ Chiến Sĩ Vô Danh của Thế

Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai
cùng ngọn lửa không bao giờ tắt.
Ăn trưa tại nhà hàng Châu Á. Du khách
sẽ bắt đầu buổi chiều với chuyến du
ngoạn trên sông Seine thơ mộng,
dòng sông chia đôi thành phố: phía
bắc là khu vực của các văn phòng bận
việc, các nhà máy nhỏ và các cửa hàng
thời trang, phía nam là trung tâm của
các nghệ sĩ và sinh viên.
Ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, khách tự
do nghỉ ngơi.

NNggààyy  99::  PPAARRIISS  ––  VVEERRSSAAIILLLLEESS

Ăn sáng tại khách sạn xong, đoàn sẽ
đến thăm Cung điện Versailles cách
trung tâm Paris 20km và khu vườn
thượng uyển độc đáo mang phong
cách Châu Âu. Mang dấu ấn những tinh
hoa của nghệ thuật Pháp thế kỉ 17 và
18, lâu đài Versailles là biểu tượng của
quyền lực tối thượng của các triều đại
phong kiến Pháp. Với một cung điện
lộng lẫy rộng 67.000 mét vuông gồm
trên 2000 phòng, một công viên có
diện tích 815 héc ta, Versailles là một
trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất
châu Âu cũng như trên thế giới. Năm
1979, Cung điện này đã được UNESCO
đưa vào danh sách Di sản thế giới.

Ăn trưa tại khách sạn. Quay về Paris,
du khách đi có thời gian mua sắm tự
do tại trung tâm Pompidou. Sau đó là
bữa tối tại nhà hàng Châu Á.

NNggààyy  1100  ::  PPAARRIISS  ––  VVIIỆỆTT  NNAAMM

Ăn sáng tại khách sạn ; làm thủ tục trả
phòng. Xe và hướng dẫn viên tiễn
khách ra sân bay Charles de Gaulles
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NNggààyy  55::  VVEENNIICCEE

Ăn sáng tại khách sạn – Xe đưa khách
ra sân bay Josef Strauss Munich đáp
chuyến bay đi Venice. Venice, thành
phố biển tuyệt vời của nước Ý hơn
một nghìn năm tuổi sống trong không
gian bao la giữa nước và những roi đất
mấp mé. Venice nổi tiếng về mạng
giao thông đường thủy với những
dòng kênh màu xanh của nước biển,
đặc biệt những con thuyền gỗ
Gondola kiểu cổ mũi cong vươn cao
ngạo nghễ và người chèo thuyền với
chiếc mũ rộng vành.

Tại Venice, du khách sẽ được đi thuyền
trên kênh Grand Canal ngắm thành
phố xinh đẹp và thơ mộng -
Tham quan Bảo tàng nghệ thuật Ngôi
nhà vàng Ca d´Oro – Quảng trường
thánh Mark, "Đại sảnh lễ hội đẹp nhất
châu Âu" như Napoléon đã từng gọi –
tháp đồng hồ Torro dell Orologio, cầu
Than thở, cây cầu nhỏ nổi tiếng nối
liền toà án trong dinh Thống Đốc với
nhà lao, đặc biệt trong số các tù nhân

đã từng “than thở” khi qua cầu này có
anh chàng bảnh trai Casanova, thần
tượng của bao công nương Ý thế kỷ
18.

Cầu Point di Rialto nổi tiếng. Cây cầu
này được làm bằng cây từ thế kỷ 12 và
đến thế kỷ 16 thì được xây lại bằng đá.
Hiện giờ trên cầu Rialto có rất nhiều
tiệm bán kỷ vật cho du khách và trên
cầu lúc nào cũng có hàng trăm du
khách đứng để chụp hình lưu niệm.
Ăn trưa và tối tại nhà hàng Châu Á.

NNggààyy  66::  VVEENNIICCEE  ––  VVEERROONNAA  ––  PPIISSAA

Khởi hành đến thành phố Verona.
Phần lớn du khách đến với Verona là
để ghé thăm thành phố nổi tiếng với
câu chuyện tình bất tử Romeo và
Juliette của văn hào Shakespeare. Tại
đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng
ngôi nhà thờ Capulet có ban công, nơi
đôi uyên ương hẹn hò trong câu
chuyện tình lãng mạn ấy.
Sau khi ăn trưa, du khách sẽ tiếp tục

cuộc hành trình đến thành phố Pisa
thăm tháp nghiêng Pisa nổi tiếng,
biểu tượng của thành phố Pisa phù
hoa. Tháp nghiêng Pisa được xây dựng
từ năm 1173 và hoàn thành năm 1372.
Ngay trong khi xây dựng người ta đã
phát hiện tòa tháp đã bị nghiêng.
Trong suốt 8 thế kỷ qua, mỗi năm tháp
lún nghiêng 1 ly. Đến nay tháp đã
nghiêng đến 16,5 độ -
Tham quan Quảng trường Pizza die

Miracoli – Nhà thờ Santa Maria
Assunta.
Ăn tối tại nhà hàng địa phương. 

NNggààyy  77::  PPIISSAA  ––  FFLLOORREENNCCEE

Điểm dừng chân tiếp theo của du
khách trong chuyến đi sẽ là Florence –
quê hương của phong trào Phục hưng
(cách Pisa khoảng 85 km). Theo thống
kê của UNESCO thì 60% những công
trình kiến trúc quan trọng nhất của
nhân loại nằm tại Italy và có đến một
nửa trong số là thuộc về Florence. Tại
đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng
các kiệt tác về kiến trúc của thành phố
Florence như Nhà thờ lớn Dom Santa
Maria del Fiore được phủ bằng cẩm
thạch, nhà thờ rộng thứ 4 châu Âu –
Tháp chuông nhà thờ Campanile –
Nhà thờ rửa tội Baptisterium San
Giovani.

Cầu Vecchio bắc qua bờ sông Arno
cũng là nơi tập trung các cửa hàng
vàng bạc nữ trang nổi tiếng nhất
vùng.

và đặc biệt quý khách sẽ được chiêm
ngưỡng bức tượng David nổi tiếng
của Michelangelo tại Bảo tàng Mỹ
thuật, bức tượng đứng đầu trong

NNggààyy  22  ::  BBEERRLLIINN

Ăn sáng tại khách sạn – Thăm quan
Holocaust, Đài tưởng niệm những nạn
nhân Do Thái bị giết trong chiến tranh
thế giới thứ hai. Đài tưởng niệm này
bao gồm hàng ngàn khối đá màu đen,
không cùng kích cỡ, dựng đứng, nằm
ngang tạo thành một nghĩa địa nhấp
nhô rất ấn tượng. Mỗi khối vừa như
biểu thị cho một linh hồn, vừa như
khẳng định một tội ác – Quảng trường
Potsdamer Platz vẫn còn dấu ấn một
đoạn bức tường chia cắt Berlin. Viện
bảo tàng Bức tường ở Checkpoint
Charlie ngay tại biên giới nội địa Đức,
trưng bày hệ thống bảo vệ biên giới,
tư liệu về các cuộc chạy trốn thành
công và các phương tiện đã được sử
dụng để bỏ trốn như khinh khí cầu, ô
tô hay một tàu ngầm nhỏ - Ăn trưa tại
nhà hàng địa phương.

Buổi chiều tham quan khu vực phía
Tây Berlin: Lâu đài Charlottenburg xây
dựng từ đầu thế kỷ 17–
Kurfürstendamm, con phố được mệnh
danh là “Đại lộ thời trang” của Berlin –
Nhà thờ Kaiser Wilhelm Gedächtnis
được xây dựng từ 1891 đến 1895, bị
phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ
2. Phần tháp đổ nát còn lại được giữ
nguyên như đài kỷ niệm. Ngay bên
cạnh đó là một nhà thờ mới được xây
dựng, nằm trên một mặt bằng hình
bát giác với một tháp nhà thờ hình lục
giác đứng riêng lẻ -
Trung tâm mua sắm lớn và sang trọng
bậc nhất Berlin KaDeWe, một trong số
những điểm du lịch không thể bỏ lỡ
khi đến thăm Berlin.

Ăn tối tại nhà hàng Sen của Viethaus.

NNggààyy  33::  BBEERRLLIINN  ––  MMUUNNIICCHH

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Khách
trả phòng đưa khách ra sân bay Tegel
đi Munich (Du khách cũng có thể đi
bằng tàu cao tốc).

Munich là thủ phủ bang Bavaria, bang
rộng nhất trong 16 tiểu bang của
CHLB Đức.

Đến Munich du khách sẽ bắt đầu
chuyến thăm thành phố: Khu trung
tâm cổ kính với Tòa thị chính Ratshaus
cùng tháp chuông đặc biệt. Tháp
chuông này có một khung đồng hồ
lớn trên cao, trông giống như một sân
khấu nhỏ với các nhạc công cầm đủ
thứ nhạc cụ trong tay. Đúng 11h, một
chú chim từ đồng hồ sẽ nhảy ra báo
hiệu. Các nhạc công bắt đầu lúc lắc,
nhảy múa, tấu lên những khúc nhạc vi
vút, hòa lẫn tiếng chuông ngân từ
những nhà thờ xung quanh – Quảng
trường Marienplatz – Nhà thờ Đức Bà
Frauenkirche, biểu tượng của Munich.
Bạn có thể leo lên ngọn tháp cao,
phóng tầm mắt nhìn ra quang cảnh
xung quanh, để cảm nhận hết được vẻ
đẹp thành phố cổ kính này – Cổng
thành Karlstor ngay quảng trường
Karlsplatz – Khu chợ trời
Viktualienmarkt, một trong những chợ
thực phẩm lớn nhất châu Âu, nơi được
coi là “đậm chất Munich nhất". Ở đây,
bạn có thể thưởng thức các món đặc
sản của Đức hay của bang Bavaria với
giá không quá đắt.

NNggààyy  44::  MMUUNNIICCHH

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, khách sẽ
đến thăm lâu đài Nymphenburg có sự
kết hợp hài hòa độc nhất vô nhị giữa

công trình kiến trúc và công viên lâu
đài. Lâu đài là một thắng cảnh nổi
tiếng và vì thế cũng là một yếu tố kinh
tế quan trọng của thành phố – Sân
vận động Olympiapark – Bảo tàng
BMW được thiết kế trông giống như
một cây nấm với những dốc thoải
xoắn ốc dẫn tới đỉnh toà nhà. Mỗi
chặng trên đường dốc hình xoắn ốc là
nơi trưng bày những mẫu xe đua và xe
nguyên bản cùng với các đoạn phim
thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ. 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương –
Shopping tự do

14 asia-sky-tours
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NNggààyy  11  ::  BBEERRLLIINN

Chào mừng Quý khách đến Berlin, Thủ
đô CHLB Đức, niềm kiêu hãnh của
nước Đức thống nhất. Hướng dẫn viên
địa phương đón quý khách tại sân bay
đưa về khách sạn của Viethaus làm thủ
tục nhận phòng.

Quý khách sẽ bắt đầu chuyến thăm
quan từ phía Đông thành phố Berlin
với quảng trường Alexanderplatz, nơi
có tháp truyền hình cao 368m, công
trình cao nhất nước Đức, với một quả
cầu đồ sộ nặng 4800 tấn ở độ cao hơn
200m – Tòa thị chính đỏ Rotes Rathaus.

Cổng thành Brandenburg , biểu tượng
của nước Đức. Cổng này được xây dựng
trong khoảng thời gian 1788 đến 1791
dựa theo cổng Propylaea ở Athen, phía
trên có một cỗ xe tứ mã với nữ thần
chiến thắng Victoria – Nhà ga chính 5
tầng hiện đại lớn nhất Châu Âu Berlin
Hauptbahnhof, khu chính phủ gồm toà
nhà Quốc hội và dinh Thủ tướng.

Ăn tối tại nhà hàng Sen của Viethaus.

*** Khi nghỉ tại
khách sạn cao cấp
của Viethaus, quý
khách có thể thăm

quan toàn bộ công ty, bao gồm khu vực
nhà hàng Sen, Kultur Business Center,
Saigon Cafe Bar, khu trưng bày sản
phẩm. Viethaus còn có cả trung tâm
Jasmin Spa phục vụ nhu cầu làm đẹp của
du khách. Nếu có nhu cầu tham quan
Berlin riêng, công ty chúng tôi cũng có
sẵn xe và tài xế phục vụ quý khách. Quý
khách cũng có thể truy cập vào website
của công ty thông qua mạng Internet
không dây để tìm hiểu thêm thông tin về
Viethaus www.viethaus-berlin.de

euro 3

16 asia-sky-tours

danh sách 10 bức tượng nổi tiếng nhất
thế giới.

NNggààyy  99::  RROOMMEE  

Một câu ngạn ngữ nổi tiếng thế giới
đã nói rằng “Mọi con đường đều dẫn
tới thành Rome“. Du khách có thể hiểu
rõ câu nói đó khi khám phá thủ đô bí
hiểm của nước Ý này. Rome được lập
thành vào 753 trước Công nguyên,
đến nay đã có 2.800 năm lịch sử, được
loài người tôn vinh như một "thành
phố vĩnh hằng".
Chuyến thăm quan sẽ bắt đầu với khu
di tích cổ của thành phố: Monte
Capitolino – Forum Romanum, cột
chiến thắng Trajan – Trường đấu nổi
tiếng Colosseum được xây cất từ thời
đế chế La Mã khoảng năm 70 – 72 sau
Công nguyên, có sức chứa 50000
người. Đấu trường được sử dụng cho
các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn
công chúng. Colosseum vẫn từ lâu
được xem là biểu tượng của Đế chế La
Mã và là một trong những mẫu kiến
trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại – 
Quảng trường Venezia rộng lớn với đài
tưởng niệm Vittorio Emmanuele II, vị
vua đầu tiên có công thống nhất nước
Ý, được khánh thành đầu thế kỷ 20.

Đài phun nước Fontana di Trevi. Khi
đến đây, có tục lệ là du khách đứng
cạnh và xoay lưng về phía bể nước, và
quăng một đồng tiền vào bể với hy
vọng rằng sẽ có ngày trở lại Roma –
Điện Vạn thần Pantheon thờ các danh
nhân, được xây dựng tại Quảng
trường Rotonda từ năm 27 trước CN
–Quảng trường Popolo xinh đẹp– Lên
đồi Pincio ngắm toàn cảnh thành phố
Rome – Khu trung tâm Quảng trường
Bậc thang Tây Ban Nha nổi tiếng – Bảo
tàng nghệ thuật Galleria Doria

Pomphillj. Ăn tối tại nhà hàng địa
phương – Khách nghỉ ngơi

NNggààyy  99::  RROOMMEE  ––  VVAATTIICCAANN

Ăn sáng tại khách sạn – Thăm quan
thánh địa Vatican phía Tây Bắc Rome. 
Vatican là một đất nước đặc biệt nhất
thế giới với diện tích chỉ 0,44 km2 và
chưa đến 1.000 cư dân. Nằm trên ngọn
đồi Vatican, phía Tây sông Tiber, giữa
lòng thành phố Rome (Ý), tuy nhiên
Vatican là một quốc gia độc lập, được
bao bọc bởi tường thành có con dấu,
cờ và một bộ phận làm công tác ngoại
giao riêng. Vatican là nơi ngự trị của
Đức Giáo hoàng, là toà thánh tối cao
của Đạo thiên chúa.

Nhà thờ Thánh Peter, nhà thờ lớn nhất
châu Âu với sức chứa 60000 người -
Quảng trường thánh Peter hình bầu
dục lát đá hoa cương với 284 Cột trụ
hình tròn bao quanh, phía trên có 140
bức tượng các vị thánh - Ăn trưa tại
nhà hàng.

Buổi chiều shopping tự do tại Rome
–Ăn tối tại nhà hàng - Khách tự do 

NNggààyy  1100::  RROOMMEE  ––  VVIIỆỆTT  NNAAMM

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả
phòng – Shopping mua sắm tự do.
Hướng dẫn viên tiễn khách ra sân bay
Fiumicino Rome đáp chuyến bay về
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bởi vẻ đẹp cổ kính của những công
trình kiến trúc vĩ đại, các tác phẩm
nghệ thuật giá trị sẽ là điểm dừng
chân tiếp theo của du khách. 

Ăn sáng trên tàu – Đến Milan xe và
hướng dẫn viên địa phương đón
khách tại nhà ga chính thành phố, sau
đó đưa khách tham quan thành phố
Milan: Lâu đài Castello Storzesco, nay
là Bảo tàng nghệ thuật – Khu phố cổ -
Nhà thờ Duomo được xây vào năm
1386 theo kiến trúc Gothic, có mặt
đứng bằng đá cẩm thạch và 2300 bức
tượng trang trí bên ngoài, hấp dẫn du
khách với những ô cửa sổ bằng kính
màu tuyệt đẹp, những bức tranh tuyệt
tác của những họa sĩ hàng đầu Italy – 
Khu thương xá sang trọng Galleria
Vittorio Emanuele II, điểm đến tuyệt
với cho tất cả những tín đồ đam mê
sắc màu và những kiểu dáng sang
trọng của các hãng thời trang danh
tiếng Italy như Armani, Gucci,
Benetton, Versace – Nhà hát Opera
Scala xây năm 1778, 3600 chỗ ngồi,
lớn nhất Italy và nổi tiếng có âm thanh
trong phòng tốt nhất thế giới. 

Bức danh họa “Bữa ăn tối cuối cùng”
của Leonardo da Vinci tại nhà thờ
Santa Maria delle Grazie.

NNggààyy  66::  PPIISSAA  ––  GGEENNOOAA

Khởi hành đi đến thành phố Pisa tham
quan Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng,
biểu tượng của thành phố. Mặc dù đã
bị nghiêng trong khi xây dựng vào thế
kỷ 12, ngọn tháp chuông này lại trở
thành kỳ quan thu hút hàng triệu du
khách đến Pisa. Tham quan Quảng
trường Pizza dei Miracoli - Nhà thờ lớn

Santa Maria Assunta.

Đi dọc bờ biển đến nghỉ đêm tại thành
phố Genoa nơi sinh ra nhà hàng hải nổi
tiếng Christoph Kolumbus, người đã
phát hiện ra châu Mỹ. Genoa là cảng
lớn nhất Ý và trải dài 35 km dọc bờ biển
Địa Trung Hải. Các công trình và địa
điểm đáng tham quan ở đây là: Đài kỷ
niêm Kolombus, nhà thờ Gionvanni,
đại lộ Via di Pre, bảo tàng tranh quốc
gia Galleria Nationale, đại lộ Garibaldi,
nhà thờ Lorenzo và Khu cảng.

NNggààyy  77::  MMOONNTTEE  CCAARRLLOO  ––  NNIICCEE  ––
CCAANNNNEESS

Khởi hành rời nước Ý xinh đẹp đi tiếp
dọc theo bờ biển đến Vùng Côte
D’azur miền Nam nước Pháp.

Khởi hành đi tiếp đến Công quốc
Monaco, xứ sở của những người giàu
có, vì ở đây không đánh thuế thu nhập
và thừa kế. Tham quan chụp hình tại
khu sòng bài Monte Carlo nổi tiếng -
tham quan đường đua xe Formula 1.
Sau đó đi tiếp đến thành phố Nice (đây
là thành phố duyên dáng và quyến rũ
trên bờ biển Địa trung hải của Pháp
cách Monte Carlo 30km). Tham quan
Nhà thờ Rusian Orthodox - Đi dạo trên
đại lộ Promenade des Anglais dọc bờ
biển tuyệt đẹp với hàng loạt các biệt
thự và khách sạn sang trọng.

Đi tiếp đến thành phố Cannes nổi
tiếng với các liên hoan phim thế giới
hàng năm tổ chức vào tháng năm tại
Palais de Festival - dạo qua khu cảng
Quai St Pierre - khu phố Meynadier và
The Croisette - nhận phòng khách sạn
- Nghỉ đêm tại Cannes. 

NNggààyy  88::  CCAANNNNEESS  ––  MMAARRSSEEIILLLLEE

Rời thành phố Cannes, du khách sẽ
đến với thành phố cảng Marseille. 

Đến Marseille, du khách sẽ có những
giây phút cảm nhận sự sôi động của
một hải cảng nhộn nhịp và tấp nập
hàng đầu trên thế giới. Cũng chính bởi
là một hải cảng lớn trong suốt chiều
dài của lịch sử nên Marseille cũng
mang trong mình những tinh hoa của
văn hóa bốn phương. 

Du khách sẽ thăm quan Nhà thờ Đức
Bà De La Garde xây từ thế kỷ 19. Trên
đỉnh Tháp Chuông của Nhà thờ là
tượng Đức Mẹ Đồng Trinh lấp lánh với
chiều cao 9,70m, trọng lượng 4500kg,
được mạ vàng nguyên chất (phải cần
đến 29.400 lá vàng lá để thực hiện
công trình này). 

Từ sân Nhà Thờ Notre Dame de La
Garde du khách sẽ quan sát được toàn
cảnh thành phố Marseille – Bảo tàng
mỹ thuật thành phố Palais de
Longchamp and Pharo – Khu trung
tâm Quartier du Panier – Tòa thị chính
thành phố -
Thành cổ trên đảo If nổi tiếng trong

tiểu thuyết của Đại văn hào Pháp
Alexandre Dumas “Bá tước Monte
Cristo” 

Buổi chiều tắm biển hoặc tự do 
shopping – Ăn tối tại nhà hàng.

NNggààyy  99::  MMAARRSSEEIILLLLEESS  ––  VVIIỆỆTT  NNAAMM

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả
phòng – Shopping mua sắm tự do
Hướng dẫn viên tiễn khách ra sân bay
Marseille đáp chuyến bay về Việt Nam.
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NNggààyy  22  ::  BBEERRLLIINN

Ăn sáng tại khách sạn – Thăm quan
Holocaust, Đài tưởng niệm những nạn
nhân Do Thái bị giết trong chiến tranh
thế giới thứ hai. Đài tưởng niệm này
bao gồm hàng ngàn khối đá màu đen,
không cùng kích cỡ, dựng đứng, nằm
ngang tạo thành một nghĩa địa nhấp
nhô rất ấn tượng. Mỗi khối vừa như
biểu thị cho một linh hồn, vừa như
khẳng định một tội ác – Quảng trường
Potsdamer Platz vẫn còn dấu ấn một
đoạn bức tường chia cắt Berlin. Viện
bảo tàng Bức tường ở Checkpoint
Charlie ngay tại biên giới nội địa Đức,
trưng bày hệ thống bảo vệ biên giới,
tư liệu về các cuộc chạy trốn thành
công và các phương tiện đã được sử
dụng để bỏ trốn như khinh khí cầu, ô
tô hay một tàu ngầm nhỏ - Ăn trưa tại
nhà hàng địa phương.

Buổi chiều tham quan khu vực phía
Tây Berlin: Lâu đài Charlottenburg xây
dựng từ đầu thế kỷ 17–
Kurfürstendamm, con phố được mệnh
danh là “Đại lộ thời trang” của Berlin –
Nhà thờ Kaiser Wilhelm Gedächtnis
được xây dựng từ 1891 đến 1895, bị
phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ
2. Phần tháp đổ nát còn lại được giữ
nguyên như đài kỷ niệm. Ngay bên
cạnh đó là một nhà thờ mới được xây
dựng, nằm trên một mặt bằng hình
bát giác với một tháp nhà thờ hình lục
giác đứng riêng lẻ -
Trung tâm mua sắm lớn và sang trọng
bậc nhất Berlin KaDeWe, một trong số
những điểm du lịch không thể bỏ lỡ
khi đến thăm Berlin. 

Ăn tối tại nhà hàng Sen của Viethaus.

NNggààyy  33::  BBEERRLLIINN  ––  MMUUNNIICCHH

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Khách
trả phòng đưa khách ra sân bay Tegel
đi Munich (Du khách cũng có thể đi
bằng tàu cao tốc). Munich là thủ phủ
bang Bavaria, bang rộng nhất trong 16
tiểu bang của CHLB Đức.

Đến Munich du khách sẽ bắt đầu
chuyến thăm thành phố: Khu trung
tâm cổ kính với Tòa thị chính Ratshaus
cùng tháp chuông đặc biệt. Tháp
chuông này có một khung đồng hồ
lớn trên cao, trông giống như một sân
khấu nhỏ với các nhạc công cầm đủ
thứ nhạc cụ trong tay. Đúng 11h, một
chú chim từ đồng hồ sẽ nhảy ra báo
hiệu. Các nhạc công bắt đầu lúc lắc,
nhảy múa, tấu lên những khúc nhạc vi
vút, hòa lẫn tiếng chuông ngân từ
những nhà thờ xung quanh – Quảng
trường Marienplatz – Nhà thờ Đức Bà
Frauenkirche, biểu tượng của Munich.

Bạn có thể leo lên ngọn tháp cao,
phóng tầm mắt nhìn ra quang cảnh
xung quanh, để cảm nhận hết được vẻ
đẹp thành phố cổ kính này – Cổng
thành Karlstor ngay quảng trường
Karlsplatz – Khu chợ trời
Viktualienmarkt, một trong những chợ
thực phẩm lớn nhất châu Âu, nơi được
coi là “đậm chất Munich nhất". Ở đây,
bạn có thể thưởng thức các món đặc
sản của Đức hay của bang Bavaria với
giá không quá đắt.

NNggààyy  44::  MMUUNNIICCHH

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, khách sẽ
đến thăm lâu đài Nymphenburg có sự
kết hợp hài hòa độc nhất vô nhị giữa
công trình kiến trúc và công viên lâu
đài. Lâu đài là một thắng cảnh nổi
tiếng và vì thế cũng là một yếu tố kinh
tế quan trọng của thành phố – Sân
vận động Olympiapark – Bảo tàng
BMW được thiết kế trông giống như
một cây nấm với những dốc thoải
xoắn ốc dẫn tới đỉnh toà nhà. Mỗi
chặng trên đường dốc hình xoắn ốc là
nơi trưng bày những mẫu xe đua và xe
nguyên bản cùng với các đoạn phim
thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ. 
Ăn tối tại nhà hàng địa phương –
Shopping tự do.

Xe đưa khách ra ga chính Munich đi
tàu hỏa cao tốc ICE sang Italy đến
thành phố Milan. Chuyến tàu khởi
hành lúc 20h56 với toa giường nằm –
Nghỉ đêm trên tàu

NNggààyy  55::  MMUUNNIICCHH  ––  MMIILLAANN

Thành phố Milan, thành phố lớn thứ
hai của Italy nằm ở miền Bắc nổi tiếng

w w w . a s i a - s k y - t o u r s . c o m
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đầu thế kỷ 11 và mãi đến thế kỷ 13 mới
trở thành thủ đô Vương quốc Na Uy. 
Và cho mãi tới tận năm 1924, thủ đô
ngày nay của Na Uy vẫn còn mang tên
là Christiana, nằm phía Bắc eo vịnh Oslo
và xung quanh là các dẫy núi có nhiều
khu rừng. Oslo có nhiều thắng cảnh nổi
tiếng và được mệnh danh “Kinh đô
trượt băng thế giới“. Cách thành phố 7
km về phía Tây Bắc là trung tâm thi đấu
thể thao mùa đông nổi tiếng khắp thế
giới mang tên Holmenkollen; gần đó là
tháp ngắm cảnh cao 118,5m được coi
là tháp ở độ cao nhất Băc Âu.
Du khách sẽ tham quan Công viên
Vigeland trưng bày những tác phẩm
của nhà điêu khắc nổi tiếng Gustav
Vigeland. Từ những chiếc cổng đồ sộ
tới con đường chính dẫn du khách vào
thế giới những bức tượng đầy những
đường nét sắc sảo và đa dạng đều do
trí tưởng tượng phong phú của Gustav
Vigeland nghĩ ra. Bảo tàng nghệ thuật
thành phố - Nhà thờ Arnes được
UNESCO công nhận là Di sản văn hóa
thế giới. Toà thị chính nơi trao giải
Nobel Hoà Bình hàng năm.
Ăn trưa và tối tại nhà hàng.

NNggààyy  55  ::  OOSSLLOO  ––  SSTTOOCCKKHHOOLLMM

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả
phòng – Tham quan Bảo tàng tàu
Viking trưng bày ba con tàu của người
Viking thời xưa. Ba chiếc tàu này đều
được đóng từ thế kỷ thứ 9 và được tìm
thấy ở miền Nam Na Uy vào thế kỷ thứ
12. Tàu dài hơn 20m, rộng 5m, cánh
buồm hình vuông, mũi tàu thì được
khắc thành hình đầu rồng. – Bảo tàng
Munch trưng bày luân phiên hàng
ngàn bức tranh của họa sỹ nổi tiếng
nhất Na Uy Edvard Munch.
Tạm biệt thành phố Oslo, xe Bus tiếp
tục đưa khách tiến về hướng Đông

sang Thụy Điển. Tới Stockholm nhận
phòng tại khách sạn. Ăn tối tại nhà
hàng Châu Á.

NNggààyy  66  ::  SSTTOOCCKKHHOOLLMM

Ăn sáng tại khách sạn.
Thủ đô Stockholm của Thụy Điển là
thành phố lớn nhất Bắc Âu - được gọi là
Venice của phương Bắc -
“bồng bềnh” trên 14 hòn đảo, nối với

nhau bởi 50 cây cầu, được tạo nên bởi
ba phần bằng nhau: mặt nước, cây
xanh và đô thị. Nơi đây tập trung nhiều
công trình kiến trúc cổ kính: lâu đài nhà
vua, tòa nhà quốc hội, nhà thờ cổ, viện
hàn lâm… Những điểm chính đáng
chiêm ngưỡng của thành phố gồm có:
Viện bảo tàng Vasa mang tên một con
tàu chiến nay đã 375 tuổi, từng được
nhà vua Thụy Điển tôn sùng. Vasa đã tự
thân nó tạo ra một kỷ lục vô tiền
khoáng hậu: bị lật và chìm chỉ 10 phút
sau khi hạ thủy trước những cặp mắt
kinh hoàng của hàng ngàn người đang
chiêm ngưỡng và ngủ yên suốt 333
năm (1628-1961) dưới đáy biển ở độ
sâu 30m. Giờ đây, chính con tàu cổ ấy là
một nhà bảo tàng sống động nằm giữa
trung tâm Stockholm, thủ đô Thụy Điển
– Khu phố cổ Gamla Stan ngay giữa
trung tâm thành phố, nơi tập trung của
những toà kiến trúc theo lối kiến trúc
Phục hưng thế kỉ 17 - 18, những ngõ
hẹp dài xoắn xít vào nhau, những ngôi
nhà tối sẫm mà trên cửa hay lối vào vẫn
còn sót lại nhiều dấu tích khó hiểu của
các nhà buôn giàu có đã từng sống
trong đó - Nhà thờ cổ Riddarholm, nơi
chôn cất phần lớn các vua Thụy Điển.
Lâu đài hoàng gia với 550 phòng được
xây dựng từ 1690 đến 1754 theo thiết
kế của Nicodemus Tessin.
Ăn trưa và tối tại nhà hàng.

NNggààyy  77  ::  SSTTOOCCKKHHOOLLMM

Ăn sáng tại khách sạn.
Tham quan Tòa thị chính thành phố
Stadshuset, được xây từ năm 1911
nhìn xuống hồ Malaren, hình chữ
nhật, tường gạch màu vang đỏ. Toà
nhà này nổi tiếng với Sảnh vàng - nơi
trưng bày đồ chạm, khảm bằng vàng
và pha lê, Sảnh xanh - nơi hàng năm
vẫn diễn ra lễ trao giải thưởng Nobel
danh giá với sự hiện diện của Vua Thụy
Điển – Quảng trường lớn trung tâm –
Tháp truyền hình Kaknastornet cao
155m ngắm toàn cảnh thành phố -
Khu lâu đài Hoàng cung Kungliga
Slottet được xây dựng từ những năm
1200 gồm 608 phòng. Du khách có thể
ghé vào Ngân khố để chiêm ngưỡng
những chiếc vương miện dát đầy châu
ngọc, Kho vũ khí Hoàng gia để ngắm
nhìn những bộ giáp trụ, những thanh
kiếm dài nặng trịch, những bộ yên
cương của ngựa chiến từ thế kỉ 16 trở
về trước và cuối cùng là bộ quần áo
rách nát của Vua Gustav II Adolf, người
đã chết một cách oanh liệt trong trận
chiến Lutzen lừng danh năm 1632.
Ăn trưa tại nhà hàng Châu Á. Tiếp đó,
du khách sẽ đến thăm Bảo tàng lịch sử
thành phố - Bảo tàng Bắc Âu
Strindbergsmuseum – Tham quan lâu
đài Drottningholms Slott.
Ăn tối tại nhà hàng.

NNggààyy  88  ::  SSTTOOCCKKHHOOLLMM  ––  VVIIỆỆTT  NNAAMM

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả
phòng.
Xe đưa khách ra sân bay Stockholm
đáp chuyến bay về Việt Nam. Chia tay
đoàn và hẹn gặp lại.
Kết thúc chương trình du lịch ba nước
Bắc Âu.

euro 4


AN MẠCH – NA UY – THỤY 
IỂN
COPENHAGEN – OSLO – STOCKHOLM (8 NGÀY)
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NNggààyy  11  ::  CCOOPPEENNHHAAGGEENN

Thủ đô Copenhagen của Đan mạch là
thành phố Cảng lớn và quan trọng
vùng Bắc Âu. Tên gọi của thành phố có
nghĩa là Cảng của Thương Nhân, thành
phố nằm trên một hòn đảo trong khi
phần lớn nước Đan mạch nằm trên đất
liền. Copenhagen hấp dẫn vì các kiến
trúc cổ xưa vẫn được bảo toàn nguyên
vẹn, các lâu đài, các nhà thờ, các con
đường nhỏ hẹp lát đá, các con kênh
trong vắt chảy qua thành phố.
Đón khách tại sân bay Copenhagen ,
Hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn đến khách
sạn nhận phòng - Khách nghỉ ngơi.
Sau khi ăn trưa tại nhà hàng, hướng dẫn
viên sẽ giới thiệu với đoàn những điểm
tham quan tại thành phố Copenhagen:
Tháp tròn Rundetarn mặc dù chỉ cao
35m nhưng có đường lên đến đỉnh tháp
xoắn ốc dài 209m rất độc đáo. 
Cung điện Amalienborg dinh thự của
hoàng tộc và điều hấp dẫn với khách
du lịch là đội lính cận vệ với các bộ
trang phục cổ xưa và mũ lông gấu - tòa
nhà thị chính được xây dựng từ 1892
đến 1095, Nhà thờ Đá hoa cương được
xây dựng từ 1749 đến 1894.
Ăn tối tại nhà hàng

NNggààyy  22  ::  CCOOPPEENNHHAAGGEENN

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, du khách
sẽ tiếp tục khám phá thành phố :
Chiêm ngưỡng bức tượng Nàng tiên cá,
biểu tượng chính của thành phố
Copenhagen. Nàng tiên cá bé nhỏ là
tên một câu chuyện cổ tích rất xúc
động của đại văn hào Đan Mạch
Christian Andersen. Mối tình thầm lặng
với chàng hoàng tử và sự hy sinh vì tình
yêu của nàng khiến hàng triệu độc giả
trên thế giới phải cảm phục. Điều đó
cũng giải thích vì sao biểu tượng nàng
tiên cá bé nhỏ có sức hút mạnh mẽ đối

với tất cả du khách như vậy – Cung
Rosenborg hiện nay là Viện bảo tàng
quốc gia, xây dựng từ 1606 đến 1617
cho vua Christian VI, từ 1813 được
chuyển thành nơi thu thập các sưu tập
các vật quý của các vua Đan Mạch –
Bảo tàng kỷ lục thế giới Guiness – Khu
trung tâm thương mại thành phố.
Ăn trưa tại nhà hàng Châu Á.
Buổi chiều thăm quan khu giải trí Tivoli.
Tivoli là một công viên giải trí và cũng là
một vườn hoa. Ban đêm vườn hoa này
được chiếu sáng bởi 100.000 chiếc đèn
màu được xây dựng từ năm 1843. Công
viên này chỉ mở cửa từ trung tuần tháng
4 đến hạ tuần tháng 9 với chương trình
7 ngày đều có ca nhạc, sân khấu, pháo
hoa và đặc biệt nhất là cuộc trình diễn
của các nhân viên bảo vệ Tivoli mặc
trang phục của ngự lâm quân hoàng gia.
Ăn tối tại nhà hàng – Khách nghỉ ngơi.

NNggààyy  33..  CCOOPPEENNHHAAGGEENN  ––  OOSSLLOO

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả phòng.
Khởi hành bằng xe Bus đến thành phố
Oslo (Na Uy). Trên đường đi du khách có
dịp ngắm cảnh dọc ven biển và đi phà
qua thành phố Helsinborg thuộc địa
phận nước Thụy Điển và đi tiếp về hướng
bắc qua thành phố cảng Goteborg-
thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển. Ăn
trưa tại nhà hàng trên đường cao tốc.
Đến thành phố Oslo, xe đưa khách đến
khách sạn 3 sao nhận phòng – Thăm
quan thành phố - Ăn tối tại nhà hàng.

NNggààyy  44  ::  OOSSLLOO

Ăn sáng tại khách sạn, sau đó bắt đầu
khám phá thành phố.
Là thành phố cổ nhất ở bán đảo
Scandinavia, Oslo được thành lập vào
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NNggààyy  22  ::  MMAADDRRIIDD

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, du
khách sẽ thăm quan Nhà triển lãm mỹ
thuật Prado được xây dựng từ thế kỷ
XVIII, là một trong những bảo tàng
nghệ thuật lớn nhất thế giới – Bảo
tàng nghệ thuật quốc gia thế kỷ 20
Reina Sofia lưu giữ nhiều tác phẩm
tiêu biểu của hai họa sĩ Tây Ban Nha
xuất sắc: Picasso và Salvador Dali, mà
bức tranh quý giá nhất bảo tàng hiện
sở hữu là bức Guemica của Picasso
trưng bày các tác phẩm bất hủ của
Picasso – Bảo tàng Museo de America
giới thiệu quá trình khám phá và chính
phục đất nước Tây Ban Nha từ thế kỷ
16, 17.

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương
Tiếp theo, du khách sẽ đến Tháp Faro
de Madrid cao 92m – Bảo tàng tàu
biển Museum Naval – Trường đấu bò
tót Las Ventas.

Ăn tối tại nhà hàng và thưởng thức vũ
điệu Flamenco độc đáo của Tây Ban
Nha.

NNggààyy  33  ::  MMAADDRRIIDD  ––  BBAARRCCEELLOONNAA

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả
phòng . Xe đưa khách ra sân bay
Madrid đáp chuyến bay đi Barcelona. 
Barcelona là thủ phủ vùng tự trị
Catalonia của Vương quốc Tây Ban
Nha. Thành phố bên bờ Địa trung hải
nổi tiếng với đội bóng đá FC
Barcelona.

Sau khi  làm thủ tục nhận phòng du
khách tham quan nhà thờ lớn Sagrada
Familia. Kiến trúc sư tài danh Antonio

Gaudi đã thiết kế công trình bằng đá
này cách đây hơn một thế kỷ nhưng
đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuy
dang dở, Sagrada Familia trông vẫn
tuyệt đẹp, với những ngọn tháp nhọn
cao vút chọc trời, nhìn xa trông như
thạch nhũ rủ xuống, đến gần thì thấy
rõ những đường nét chạm khắc cực kỳ
tinh xảo – Đi dạo trên đại lộ La Rambla
xuyên qua khu phố cổ Barri Gothic từ
thế kỷ 14 cao với Nhà thờ Barcelone
lộng lẫy của thế kỷ XIII ở trung tâm
khu phố. Xung quanh nhà thờ là các
toà nhà đẹp được xây dựng từ thời
trung cổ. Không xa nhà thờ là Plaça del
Rei (Place Royale) với một tổng thể
công trình kiến trúc tuyệt đẹp, cũng
được xây dựng vào thời trung cổ và
còn ở trong tình trạng được bảo quản
tuyệt vời. Sau đó du khách sẽ thưởng
thức những món ăn đặc sắc vùng biển
Địa Trung Hải tại nhà hàng địa
phương.

NNggààyy  44  ::  BBAARRCCEELLOONNAA

Ăn sáng tại khách sạn xong, du khách
sẽ tiếp tục khám phá thành phố.
Thắng cảnh tiếp theo của chuyến du
lịch là tòa nhà Casa Mila với kiến trúc
độc đáo của Antonio Gaudi. Tòa nhà
này được mô tả như một pháo đài kỳ
lạ, một chiếc máy bay, một vách đá
dọc bờ biển – Bảo tàng bóng đá của
đội FC Barcelona  – Bảo tàng Picasso –
Bảo tàng nghệ thuật quốc gia
Montjuic.

Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều nghỉ
ngơi, tắm biển tự do hoặc shopping.

Ăn tối tại nhà hàng địa phương.

NNggààyy  55  ::  BBAARRCCEELLOONNAA  

Ăn sáng tại khách sạn – Khách trả
phòng

Xe đưa khách ra sân bay Barcelona. 

Chia tay đoàn và hẹn gặp lại.

NNggààyy  11  ::  MMAADDRRIIDD

Madrid là thủ đô và thành phố lớn
nhất Tây Ban Nha, xứ sở các đấu sỹ đấu
Bò Tót.Hướng dẫn viên đón khách tại
sân bay Barajas Madrid, sau đó đưa
khách đi nhận phòng khách sạn. Ăn
trưa tại nhà hàng địa phương. Bắt đầu
chuyến thăm quan Hoàng cung Tây
Ban Nha Palacio Real. Hoàng cung này
được xây dựng trong vòng 26 năm từ
năm 1738. Hoàng cung là nơi đón tiếp
các nguyên thủ quốc gia cũng như tổ
chức các sự kiện trọng đại – Quảng
trường lịch sử Puerta del Sol, điểm
xuất phát của 6 đường xa lộ cấp quốc
gia với bức điêu khắc hình con gấu
ngựa đang leo cây, biểu tượng của
Madrid – Đại lộ Grand Via với rất nhiều
cửa hàng và nhà hát nổi tiếng – Quảng
trường Plaza Mayor, một khuôn viên
rộng lớn hình chữ nhật, với những dãy
nhà cổ có ban công nối tiếp nhau. Cả
quảng trường có tất cả 437 ban công
có thể chứa được 50.000 người đến
xem các lễ đăng quang, đấu bò, xiếc...
tượng nhà văn Cervantes với hai nhân
vật nổi tiếng của ông là Don Quijote
và Sancho Pansa.

Ăn tối tại nhà hàng địa phương –
Khách nghỉ ngơi.

euro 5

MADRID - BARCELONA  
(5 NGÀY)

22 asia-sky-tours
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Đến thành Visegrád, cách Budapest 40
km về phía bắc là nơi tụ điểm của các
vị vua chúa vùng Đông Âu do nằm
bên dòng sông Đa nuýp giữa phong
cảnh sơn thủy hưữ tình hiếm có.
Thành Visegrád còn được gọi là thành
Mây do nằm ở độ cao giữa các tầng
mây, được xây vào thế kỷ XIV, là nơi
phòng ngự kiên cố, có 2 lớp thành.
Thành còn giữ lại nhiều di tích của
Pháo đài nước, của cung điện Hoàng
gia, tượng vua Béla đệ tứ, vua
Mátyás…

Cung điện Hoàng gia Szentendre

Đoàn dạo chơi phố cổ Szentendre, ở
bên khúc ngoặt sông Đa nuýp, cách
Budapest 22km về phía bắc, nơi giữ
được nhiều dấu ấn cũ của dân tộc
Hung và các dân tộc Xerbia, Hy lạp…,
có nhiều viện bảo tàng, trong đó có
Viện Bảo tàng Đồ Trang Sức. Thành
phố nhỏ bé đẹp như tranh vẽ này là
nơi được nhiều khách du lịch lui tới.

NNggààyy  33::  DDạạoo  cchhơơii    vvàà    ttắắmm  nnưướớcc
kkhhooáánngg  nnóónngg  ởở  BBểể  ttắắmm  SSzzééccsseennyyii

Xe đưa Quý khách đến bán đảo Margit
nằm ngay trong thành phố Budapest,
bán đảo có diện tích gần 100 ha, dài
2,5 km chỗ rộng nhất 0,5km, được
UNESCO công nhận là di sản thế giới,
có tháp nước, giếng nhạc, có nhiều
tượng đài và thực vật được bảo vệ, có
sân chơi thể thao, bể bơi…

Tham quan dạo chơi quảng trường
Anh Hùng, công viên thành phố, thăm
thành Hunyadi thu nhỏ. Tắm nước
khoáng nóng ở Bể tắm Szécsenyi (vé
vào cổng khoảng 10 USD/người). Ai
không tắm vào xem tranh ở viện Bảo
tàng Mỹ Thuật (mở cửa trong các ngày,
trừ ngày thứ hai), mua sắm đồ vật kỷ
niệm. 

Xe đưa Quý khách ra sân bay. Kết thúc
chương trình Du lịch Budapest.

euro 6

BUDAPEST (3 NGÀY)

24 asia-sky-tours

NNggààyy  11::  
TThhaamm  qquuaann  BBuuddaappeesstt  bbằằnngg  xxee  DDuu  llịịcchh

Thành phố Budapest

Budapest là thủ đô nước Hungari, nằm
trên bờ sông Đanuýp thơ mộng– Biểu
tượng của  Budapest là Parlament-Nhà
Quốc hội. 

Xe đón Quý khách tại sân bay về
khách sạn nhận phòng.

Tham quan thành Budai Vár. Thành và
lâu đài vua chúa được xây từ thế kỷ
XIII. Dạo chơi xem pháo đài những
người đánh cá và nhà thờ Mátyás,
cung điện Hoàng gia, xem tượng đài
kỷ niệm giải phóng trên núi Gellért:
bức tượng người đàn bà cầm cành
nguyệt quế cao 14m được xây năm
1947. 

Qua cầu Erzsébet, đến quảng  trường
Anh Hùng, đi qua Nhà hát Opera, Quý
khách được chiêm ngưỡng Tòa Thánh
István Bazilika đồ sộ và tuyệt đẹp

Pháo đài người đánh cá Quảng trường
những người anh hùng.

NNggààyy  22::  DDọọcc  bbờờ  ssôônngg  ĐĐaa  nnuuýýpp  

Xe đưa Quý khách đến Thành phố
Esztergom, cách Budapest gần  60 km
về  phía bắc, nơi có nhiều di tích lịch sử
và là trung tâm của Đạo Công giáo
nước Hung. Ở đây có Tòa Thánh giáo
to nhất nước Hung, nơi ông vua công
giáo đầu tiên tên là István làm lễ đặt
vương miện tại đây, có lâu đài vua
Árpád, Viện bảo tàng Balassa Balint…
Esztergomi Bazilika Thành Visegrád.

w w w . a s i a - s k y - t o u r s . c o m
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NNggààyy  22::  ZZUURRIICCHH  ––  LLUUCCEERRNN

Tham quan cảnh đẹp thiên nhiên
tuyệt vời, một vùng hồ rộng, núi cao,
Quý khách có thể đi cáp treo lên núi
Rồng Pilatus, từ đây có thể ngắm nhìn
thành phố Lucern xinh đẹp cùng 73
ngọn núi cao trên 2000m của dãy núi
Alpen. 

Đi dạo và Shopping ở phố cổ, 4 cây
cầu cổ từ thế kỷ 13: Hofbrücke,
Spreuerbrücke, Reussbrücke và
Kapellbrücke, tượng đài Sư tử và vườn
Băng hà, tường thành Museggmauer
vẫn còn lại 9 ngọn tháp canh.
Chiều khởi hành đi đến Bern và nghỉ
đêm tại đó.

NNggààyy  33::  BBEERRNN      

Bern là thủ đô của Thuỵ Sĩ

Đây cũng là thành phố cổ nhất   được
UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá
thế giới.

Tham quan Toà nhà Quốc hội - Đài
phun nước lịch sử  ngay khu Thành cổ
- Tháp đồng hồ Zeitglockenturm với
kiến trúc độc đáo xây từ Thế kỷ 13  -
Viện bảo tàng Albert Einstein – Viện
bảo tàng lịch sử -

Toà thị chính  Rathaus – Tháp
Kafigturm – Vườn  hồng.

Ăn tối tại nhà hàng - Khách nghỉ ngơi
tự do. 

NNggààyy  44::  BBEERRNN  --  GGEENNEEVVEE

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi
Geneve.

Geneve là thành phố lớn thứ 2 của
Thuỵ Sỹ, nằm bên hồ Geneve trong
vùng nói tiếng Pháp. Geneve là nơi đặt
trụ sở của rất nhiều (khoảng 200) tổ
chức Quốc tế như: UNO, CERN, IKRK,
WHO, IAO, UNHCR.

Đi Du thuyền trên hồ Geneve ngắm
nhìn giếng phun nước Jet d’eau cực

mạnh lên đến độ cao 140m, giếng
được xây dưng vào thế kỷ 19, là biểu
tượng của thành phố.

Tham quan bảo tàng nghệ thuật và
lịch sử, nhà thờ lớn Cathédrale 
Saint-Pierre.

Bảo tàng chữ thập đỏ, chữ thập đỏ
chính là bảo sao đổi màu của Quốc kỳ
Thụy sỹ.

Buổi chiều khách tự do mua sắm hoặc
khám phá thành phố

NNggààyy  55::  GGEENNEEVVEE  --  VVIIEETTNNAAMM

Sau khi ăn sáng, khách tự do shopping
cho đến khi xe đưa khách ra sân 

Kết thúc chuyến Du lịch Thụy Sỹ.

euro 7

THỤY SỸ
ZURICH - LUCERN - BERN - GENEVE (5 NGÀY) 

26 asia-sky-tours

NNggààyy11::  ZZUURRIICCHH

Zurich là thành phố lớn nhất của Thụy
Sỹ, một nhà nước liên bang với 4 ngôn
ngữ chính là Đức, Pháp, Ý và Latin.
Thụy Sỹ là một nước trung lập bao
gồm 26 tiểu bang. Thụy Sỹ còn nổi
tiếng có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên
và đứng đầu thế giới về sản xuất đồng
hồ.

Zurich nằm ở vùng nói tiếng Đức là
trung tâm thương mại và văn hóa
chính của Thụy Sỹ và có truyền thống
và thế mạnh về tài chính, có đến hơn
350 ngân hàng.

Đón khách từ sân bay Zurich về khách
sạn nhận phòng.

Bắt đầu chuyến khám phá thành phố:
Nhà thờ Grossmunster – Viện Bảo tàng
Quốc gia Thụy Sĩ - Nhà  hát Quốc gia  -
Nhà Triễn lãm nghệ thuật  Kunsthaus
Zurich – Khu phố mua sắm
Storchengrass.

Ăn trưa và tối  tại nhà hàng - Khách
nghỉ ngơi. 
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28 asia-sky-tours

THÁNG 1
Dusseldorf (Germany)

PSI - International Trade Fair for Advertising Specialties /
Hội chợ hàng quảng cáo

Frankfurt/Main (Germany)
Heimtextil - International trade fair for home and contract
textiles / Hội chợ hàng may mặc

Nuremberg (Germany)
HOGA Nürnberg - Trade Fair for Gastronomy, Hotel and
Catering / Hội chợ ngành Khách sạn Nhà hàng

Munich (Germany)
BAU - International Trade Fair for Building Materials,
Building Systems, Building Renovation / Hội chợ Xây dựng

Cologne (Germany)
Imm cologne - The international Furniture Fair / Hội chợ
ngành Đồ gỗ 

Berlin (Germany)
Internationale Grüne Woche Berlin - International Green
Week Berlin - Exhibition for the Food Industry, Agriculture
and Horticulture / Hội chợ Nông nghiệp

Frankfurt/Main (Germany)
Paperworld - Internationale Frankfurter Messe / 
Hội chợ Giấy 

Frankfurt/Main (Germany)
Beautyworld - Internationale Frankfurter Messe -
Beautyworld / Hội chợ Mỹ phẩm

Essen (Germany)
IPM - International Trade Fair for Plants, Technical
Equipment, Floristry, Sales Promotion / Hội chợ Cây trồng

Offenbach/Main (Germany)
InterVIEW First Show Offenbach - The compact B2B Forum
of current novelties for the national and global leather
goods market / Hội thảo hàng Đồ Da 

Cologne (Germany)
ISM - International Sweets and Biscuits Fair / Hội chợ hàng
bánh kẹo 

THÁNG 2
Nuremberg (Germany)

Spielwarenmesse - International Toy Fair Nürnberg / 
Hội chợ Đồ chơi 

Dusseldorf (Germany)
CPD DUSSELDORF - International Trade Fair for wom-
enswear & accessories with trade fairs for menswear,
sourcing + private label / Hội chợ Thời trang 

Essen (Germany)
E-world energy & water - International Fair and Congress /
Hội chợ Năng lượng 

Frankfurt/Main (Germany)
Ambiente - Internationale Frankfurter Messe / 
Hội chợ hàng nghệ thuật gia dụng 

Karlsruhe (Germany)
LEARNTEC - International Convention and Trade Fair for
Educational and Information Technology / 
Hội chợ Công nghệ Giáo dục và Tin học 

Munich (Germany)
Inhorgenta europe - International Trade Fair for Watches,
Clocks, Jewellery, Precious Stones, Pearls and Technology
/ Hội chợ vàng bạc đá quý 

Cologne (Germany)
Didacta - Trade Fair for Education and Training / 
Hội chợ Giáo dục 

THÁNG 3
Cologne (Germany)

Asia Pacific Sourcing - Products for Home, Garden and
Ambience / Hội chợ hàng Gia dụng Châu Á Thái Bình Dương

Leipzig (Germany)
TerraTec - International Trade Fair for Environmental
Technologies and Services / Hội chợ về lĩnh vực môi trường 

Leipzig (Germany)
Enertec - International Trade Fair for Energy / 
Hội chợ Năng lượng 

Frankfurt/Main (Germany)
ISH - The world’ trade fair bathroom, building, energy, 
air-conditioning technolgy, renewable energies / 
Hội chợ Năng lượng tái tạo 

Berlin (Germany)
ITB Berlin - International Tourism Exchange / 
Hội chợ Du lịch 

Munich (Germany)
INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE - International
Trade Fair for Small and Medium-Sized Enterprises / 
Hội chợ hàng thủ công 

Hamburg (Germany)
INTERNORGA - International Fair for the Hotel, Restaurant,
Catering, Baking and Confectionery Trades / 
Hội chợ nghành Khách sạn Nhà hàng 

Hanover (Germany)
CeBIT - The world’s leading event for Information
Technology, Telecommunications, Software & Services /
Hội chợ Công nghệ thông tin 

Dusseldorf (Germany)
ProWein - International Trade Fair Wines and Spirits / 
Hội chợ nghành Rượu 

Hmsky có trụ sở tại Berlin, thủ đô nước CHLB Đức, là
công ty trách nhiệm hữu hạn, chuyên về Du lịch, xuất
nhập khẩu và tổ chức biểu diễn văn hoá.

Là đơn vị đã từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức và
tham gia các hội chợ tại Đức, với tiềm lực và kinh nghiệm
của mình, HMSKY có thể đứng ra thực hiện các dịch vụ
liên quan đến hội chợ. Cụ thể là:

Thay mặt các đơn vị tại Việt Nam đăng ký tham dự

hội chợ, thanh toán các khoản phí

Dựng quầy hàng, trang trí quầy hàng, tháo dỡ,

chuyên chở, lưu kho, bán sản phẩm trưng bày

Lo ăn ở đi lại cho người tham gia hội chợ

Chương trình tours Du lịch cho người tham dự hội

chợ sau hội chợ

Giải quyết các vấn đề sau hội chợ

Liên hệ đối tác, bố trí gặp gỡ đối tác

Cung cấp phiên dịch chuyên môn trong các lĩnh vực

Kết hợp với HMSKY GmbH các đối tác Việt Nam
Tận hưởng được các lợi thế sau:

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm nhân lực

Tập trung được vào chuyên môn

Không lo lắng các thủ tục tại Đức

Thanh toán dễ dàng, có thể trả tiền tại Việt Nam 

hoặc Đức

Hội chợ

THÔNG TIN CÁC HỘI CHỢ QUAN TRỌNG TẠI ĐỨC
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THÁNG 5
Nuremberg (Germany)

EUROPEAN COATINGS SHOW - plus Adhesives, Sealants,
Construction Chemicals / Hội chợ Hóa chất 

Sinsheim (Germany)
Control - The International Trade Fair for Quality
Assurance / Hội chợ bảo đảm chất lượng 

Cologne (Germany)
Interzum - Furniture Production and Interior Works / 
Hội chợ cung cấp đồ gỗ 

Hanover (Germany)
LIGNA+ HANNOVER - World Fair for the Forestry and
Wood Industries / Hội chợ Lâm nghiệp và Công nghiệp gỗ 

Nuremberg (Germany)
SENSOR+TEST - Die Messtechnik-Messe - The
Measurement Fair - International Trade Fair for Sensorics,
Measuring and Testing Technologies with concurrent
Conferences & MeasComp / Hội chợ đo lường 

Nuremberg (Germany)
PCIM - International Exhibition and Conference for Power
Electronics, Intelligent Motion, Power Quality / 
Hội chợ Thiết bị điện hiện đại 

Frankfurt/Main (Germany)
Marketing Services - The Cross Media Event + DISPLAY,
trade fair for P.O.S.-Marketing, PICTA-Picture Agency Fair /
Hội chợ tiếp thị 

THÁNG 6
Nuremberg (Germany)

Stone+tec - International Trade Fair Natural Stone and
Stoneprocessing Technology / 
Hội chợ Công nghệ chế biến đá 

Dusseldorf (Germany)
GIFA - International Foundry Trade Fair with WFO
Technical Forum / Hội chợ nghành Đúc 

Dusseldorf (Germany)
THERMPROCESS - International Trade Fair and
Symposium for Thermo Process Technology / 
Hội chợ công nghệ giữ nhiệt 

Dusseldorf (Germany)
NEWCAST - International Castings Trade Fair / 
Hội chợ hàng Đúc 

Dusseldorf (Germany)
METEC - International Metallurgical Technology Trade
Fair with Congress / Hội chợ Luyện kim 

Frankfurt/Main (Germany)
Techtextil - International Trade Fair for Technical Textiles
and Nonwovens with Avantex - International Forum for
Innovative Apparel Textiles / 
Hội chợ hàng may mặc tiên tiến 

Leipzig (Germany)
Leipziger Buchmesse - Leipzig Book Fair / Hội chợ Sách 

Frankfurt/Main (Germany)
FUR & FASHION FRANKFURT - Fur & Fashion / 
Hội chợ nghành may mặc 

Dusseldorf (Germany)
BEAUTY INTERNATIONAL D≤SSELDORF - International
Trade Fair for Cosmetics, Nail and Foot Professionals / 
Hội chợ nghành Mỹ phẩm 

Offenbach/Main (Germany)
I.L.M. - International Leather Goods Fair Offenbach -
Winter Styles / Hội chợ nghành Da 

Nuremberg (Germany)
POWTECH - International Trade Fair for Mechanical
Processing Technologies and Instrumentation with
TechnoPharm Int. Trade Fair for Life Process Technologies
/ Hội chợ Công nghệ Cơ khí 

Frankfurt/Main (Germany)
Musikmesse - International Trade Fair for Musical
Instruments, Musical Software and Computer Hardware,
Sheet Music and Accessories / Hội chợ Âm nhạc 

Frankfurt/Main (Germany)
Prolight + Sound - International Trade Fair for Event and
Communications Technology, AV-Production and
Entertainment / Hội chợ Công nghệ tổ chức lễ hội 

THÁNG 4
Leipzig (Germany)

AMI-AUTO MOBIL INTERNATIONAL mit AMITEC - Specialist
Trade Fair for Vehicle Components, Workshop Equipment
and Services / Hội chợ Ô tô 

Hanover (Germany)
MDA-Motion, Drive & Automation/HANNOVER MESSE -
International Trade Fair for Power Transmission and
Control / Hội chợ Động lực 

Hanover (Germany)
ComVac/HANNOVER MESSE - ComVac / Hội chợ Khí áp lực 

Hanover (Germany)
SurfaceTechnology/HANNOVER MESSE -
SurfaceTechnology + PCE / Hội chợ Kỹ nghệ bề mặt 

Hanover (Germany)
HANNOVER MESSE - The world’s most important technol-
ogy event / Hội chợ Công nghệ quan trọng thế giới 

Hanover (Germany)
Energy/HANNOVER MESSE - International Trade Fair for
Renewable and Conventional Power Generation,
Transmission, Distribution and Utility Management / 
Hội chợ năng lượng 

Hanover (Germany)
Subcontracting/HANNOVER MESSE - International Trade
Fair for Subcontracting Services, Materials, Components+
Systems for Mechanical Engineering, the Automotive
Ind.+Plant Engineering / Hội chợ nguyên vật liệu 

Hanover (Germany)
Digital Factory/HANNOVER MESSE - Trade Fair for
Integrated Processes and IT-Solutions / 
Hội chợ giải pháp công nghệ tin học 

Hanover (Germany)
MicroTechnology/HANNOVER MESSE - MicroTechnology /
Hội chợ Công nghệ vi mô 

Hanover (Germany)
Research & Technology/HANNOVER MESSE - Research &
Technology / Hội chợ Nghiên cứu phát triển công nghệ 

Hanover (Germany)
Pipeline Technology/HANNOVER MESSE - Pipeline
Technology / Hội chợ Ống dẫn 

Hanover (Germany)
PROMOTION WORLD/HANNOVER MESSE - Internationale
Fachmesse f≤r Werbeartikel und Incentives / 
Hội chợ hàng quảng cáo 

Cologne (Germany)
FARBE - Ausbau & Fassade - Paint - finishing & facade / 
Hội chợ Sơn 

Cologne (Germany)
ART COLOGNE - International Fair for Modern and
Contemporary Art / Hội chợ Nghệ thuật hiện đại 

Karlsruhe (Germany)
RESALE - International Trade Fair for Used Machinery and
Equipment / Hội chợ máy móc thiết bị cũ 

Friedrichshafen (Germany)
AERO - International Trade Exhibition for General Aviation
/ Hội chợ Hàng không 

Essen (Germany)
FIBO - The International Trade Show for Fitness and
Wellness 

Sinsheim (Germany)
CAR + SOUND - International trade fair for mobile 
electronics / Hội chợ Thiết bị diện di động 

Stuttgart (Germany)
INTERVITIS INTERFRUCTA - International technology trade
fair for wine, fruit and fruit juice / 
Hội chợ sản phẩm trái cây

Munich (Germany)
Bauma - International Trade Fair for Construction
Machinery, Building Material Machines, Mining Machines,
Construction Vehicles and Construction Equipment / 
Hội chợ Thiết bị xây dựng 

Nuremberg (Germany)
SMT/HYBRID/PACKAGING - System Integration in Micro
Electronics / International Exhibition and Conference / 
Hội chợ vi tính

Hội chợ



Dusseldorf (Germany)
Viscom - International trade fair for visual advertising
techniques and signmaking / Hội chợ quảng cáo 

Dortmund (Germany)
Inter-tabac - International Trade Fair for Tobacco goods
and Smokers Products / Hội chợ Thuốc lá 

Tuttgart (Germany)
MOTEK - The International Trade Fair for Assembly and
Handling Technology / Hội chợ công nghệ lắp ghép 

Leipzig (Germany)
INTERGEO - Conference and trade fair for geodesy, geoin-
formation and land management / Hội chợ địa lý 

Nuremberg (Germany)
FachPack + PrintPack + LogIntern - Trade Fair for
Packaging Solutions + Trade Fair for Package Printing and
Packaging Supplies Production + Trade Fair for In-Plant
Logistics / Hội chợ nghành in 

Dusseldorf (Germany)
EXPOPHARM - International Pharmaceutical Trade Fair /
Hội chợ nghành dược 

Offenbach/Main (Germany)
I.L.M. - International Leather Goods Fair Offenbach -
Summer Styles / Hội chợ nghành da dầy - mùa hè 

THÁNG 10
Berlin (Germany)

ART FORUM BERLIN - The International Fair for
Contemporary Art / Hội chợ nghệ thuật 

Munich (Germany)
GOLF EUROPE - International Trade Fair for Golf / 
Hội chợ Golf 

Munich (Germany)
EXPO REAL - International Commercial Property
Exposition / Hội chợ địa ốc 

Munich (Germany)
Inter airport EUROPE - International Exhibition for Airport
Equipment, Technology and Services / 
Hội chợ thiết bị hàng không 

Hanover (Germany)
BIOTECHNICA - International Trade Fair for Biotechnology
/ Hội chợ công nghệ sinh học 

Frankfurt/Main (Germany)
Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair / 
Hội chợ Sách 

Augsburg (Germany)
Interlift - International Trade Fair for Elevators,
Components & Accessories / Hội chợ thang máy 

Munich (Germany)
SYSTEMS - IT.Media.Communications / 
Hội chợ công nghệ thông tin 

Dusseldorf (Germany)
K - International Trade Fair Plastics + Rubber / 
Hội chợ nghành nhựa 

Cologne (Germany)
Aquanale - International Trade Fair for Sauna, Pool,
Ambience / Hội chợ bể tắm 

THÁNG 11
Leipzig (Germany)

GÇSTE - International Trade Fair for the restaurant, hotel
and catering business / Hội chợ nhà hàng khách sạn 

Stuttgart (Germany)
VISION - International trade fair for machine vision and
identification technologies / 
Hội chợ công nghệ nhận dạng 

Hanover (Germany)
AGRITECHNICA - International DLG Exhibition for
Agricultural Machinery / Hội chợ máy nông nghiệp 

Munich (Germany)
Productronica - International Trade Fair for Electronics
Production / Hội chợ điện tử 

Dusseldorf (Germany)
MEDICA - World Forum for Medicine - Intern’l Trade Fair
with Congress. With ComPaMED Intern’l Trade Fair
Components, Parts and Raw Materials for Medical Manuf.
/ Hội chợ Y tế 

Nuremberg (Germany)
BRAU Beviale - European Trade Fair for the Beverage
Industry Raw Materials - Technologies - Logistics -
Marketing / Hội chợ Bia 

Frankfurt/Main (Germany)
EBIF European Banking & Insurance Fair - European Trade
Exhibition and Conference for the Banking and Insurance
Industry (Congress 19.11.-22.11.2007) / 
Hội chợ ngân hàng bảo hiểm 

Nuremberg (Germany)
SPS/IPC/DRIVES - Electric Automation - Systems and
Components - International Exhibition and Conference /
Hội chợ tự động hóa 

Essen (Germany)
ESSEN MOTOR SHOW - World fair for automobiles, tuning,
motorsports & classics / Hội chợ xe cơ giới 

Munich (Germany)
TRANSPORT LOGISTIC - International Trade Fair for
Logistics, Telematics and Transport / Hội chợ vận chuyển 

Frankfurt/Main (Germany)
Collectione - Collectione Preview Spring + Summer / 
Hội chợ may mặc xuân hè 

THÁNG 7
Munich (Germany)

Ispo summer - International Trade Fair for Sports
Equipment and Fashion (Summer) / 
Hội chợ may mặc thể thao hè 

Dusseldorf (Germany)
CPD DUSSELDORF - International Fair for womenswear
and accessories with trade fairs for menswear, sourcing
and private label / Hội chợ hàng may mặc 

THÁNG 8
Frankfurt/Main (Germany)

Tendence Lifestyle - Internationale Frankfurter Messe /
Hội chợ lối sống mới 

THÁNG 9
Berlin (Germany)

IFA - World of Consumer Electronics / Hội chợ điện tử 

Stuttgart (Germany)
CAT.PRO - International trade fair for 
innovative product development, data and process man-
agement / Hội chợ phát triển sản phẩm mới 

Dusseldorf (Germany)
GDS - The Premier Shoe Event (autumn) / 
Hội chợ giầy mùa thu 

Leipzig (Germany)
MIDORA Leipzig - Trade Fair for Watches and Jewellery /
Hội chợ đồng hồ đá quý 

Munich (Germany)
ITMA - International Exhibition of Textile Machinery / 
Hội chợ Thiết bị may mặc 

Frankfurt/Main (Germany)
IAA - International Motor Show Passenger Cars / 
Hội chợ xe cơ giới 

Cologne (Germany)
Kind + Jugend - International Baby to Teenager Fair
Cologne / Hội chợ thanh thiếu niên 

Hanover (Germany)
EMO - The world of machine tools / Hội chợ chế biến kim loại 

Berlin (Germany)
CMS - Cleaning . Management . Services . - International
Trade Fair and Congress / Hội chợ nghành vệ sinh 

Dusseldorf (Germany)
A + A - Safety + health at work. Personal protective equip-
ment and occupational safety / Hội chợ bảo hộ lao động 

Hội chợ
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