KHU DU LCH SINH THÁI SUI LNG

Cách trung tâm thành ph à Nng 15 km v hng Bc, Khu du lich sinh thái Sui Lng nm n mình di Hi
Vân Quan, c bao ph bi không gian hài hòa, xanh ti ca núi rng bt ngàn, hòa quyn vi ting sui róc
rách, ting chim kêu, vn hót... tt c to nên mt khung cnh hoang s, mc mc và yên tnh.
Trên din tích hn 6 ha, Công ty c phn Danatol (ch u t) ã dành ht tâm huyt bin ni này thành mt im du
lch lý tng, vi nhng công trình kin trúc c áo, hi t nét p vn hoá ca ba min. Ngay t cng vào Khu du lch,
hn Vit vi cánh chim Lc cùng biu tng trm trng ca m Âu C c bài trí khá n tng. Bên trong, nhà hàng
trung tâm c thit k theo kiu kin trúc Chm vi nhng ng nét hoa vn nguyên mu, c áo, cùng nhng vt dng
Chm khá l mt, mang m du n vn hóa Chmpa mt thi. Bên cnh ó mt không gian thun Vit cng c khéo
léo tái hin bng các kiu nhà ca nhng dân tc ít ngi, nh nhà sàn ngi Mng, Tày, K'tu, Dao, Nùng... Ti ây,
du khách có th ngh ngi, tham quan, mua hàng lu nim, ghé thm nhng ngôi nhà c kính x Qung, nhà
rng Hu,.. Càng tuyt vi hn na, khi màn êm buông xung, du khách c va ngm trng ti nhà ngh Nguyt
ình, va nâng chén ru Hng ào, ngâm th, nghe nhc...
n Khu du lch Sui Lng, du khách s có dp khám phá nhng iu k diu mà thiên nhiên ban tng, có th m
mình di dòng nc mát lnh cm nhn nhng giây phút yên bình, lng nghe âm thanh ca ting sui chy, khi
nh nhng ting róc rách vào gm á, hòa cùng ting chim, ting xào xc ca núi rng. Còn nu cn mt không
gian vui nhn hn, hãy ghé rp phim (trên mt trm ch ngi), hoc lang thang qua nhng "ph" ch quê..., s có
nhiu iu bt ng ón ch.
Sau mt chuyn 'phiêu lu' mt mi, du khách có th lu li khu bit th c kính vi y tin nghi, thc n ngon ming,
phù hp nhiu i tng khác nhau, tn hng mt k ngh cui tun tuyt vi cùng gia ình, bn bè, ng nghip. Sui Lng
qu thc s mang n cho du khách nim vui bt tn và mt không gian yên tnh, thoáng ãng n không ng sau
nhng bi bm và xô b ca ph phng thi công nghip hóa.

