
Tour học tiếng Việt kết hợp với 
du lịch dành cho các cháu 

(4 tuần từ Nam ra Bắc trong đó có 1 tuần  
về thăm người nhà) 

 

Là điểm đến thân thiện, chứa đựng nét đẹp tiềm ẩn, 
Việt Nam đang đón chờ sự khám phá của các cháu -thế 

hệ thứ hai của người Việt ở 
Đức, qua các chuyến hành 
hương “về nguồn”. Tham gia 
tour này, các cháu không chỉ có 
cơ hội học tiếng Việt mà còn có 
điều kiện tham quan các danh 
thắng của Việt nam, kết hợp với 

các chương trình vui chơi, giải trí và giao lưu bằng 
tiếng mẹ đẻ theo phương thức “học mà chơi, chơi mà 
học”. 
 
BenThanh Tourist, đối tác của 
quan trọng của Vietnam Center 
và Hoamai tours tại Việt nam. 
Một trong những đơn vị lữ 
hành chuyên nghiệp hàng đầu 
tại Việt nam, sẽ đáp ứng mọi 
yêu cầu của các bậc phụ huynh 
muốn tặng một mùa hè có ý 
nghĩa các cháu qua tour du lịch k
ết hợp với học tập này. 



 
Các dịch vụ cơ bản 
 

• Lưu trú:  khách sạn 
2-3 sao, phòng cho 
thuê, hoặc ở chung 
với gia đình người địa 
phương 

• Ăn: các món Việt ba 
miền ở khách sạn, 
hoặc bên ngoài. 

• Di chuyển: theo đoàn bằng xe đời mới, máy lạnh, 
xe đạp leo núi khi đi du lịch dã ngoại. 

• Học tiếng Việt: học tiếng Việt từ 15 đến 20 ngày, 
mỗi ngày 03 tiết (150 phút); tài liệu học theo giáo 
trình chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành, hoặc các 
chuyên đề riêng do giáo viên biên soạn. 

• Học ngoại khóa: học hát, nấu ăn, trò chơi dân gian; 
giao lưu; đi dã ngoại 
theo chủ đề. 

• Địa điểm: tại 
Tp.HCM, Tiền giang 
& Vũng tàu và một 
vài điểm du lịch ở 
phía Bắc.  

• Vé máy bay: 
Benthanh Tourist sẽ 
làm việc với hãng hàng không Vietnam Airlines để 



có thể xin giảm giá vé máy bay cho các cháu ở tour 
du lịch đầu tiên vào 
mùa hè năm 2007. 

• Phát sóng trên VTV4: 
Các cháu đăng ký tour 
đầu tiên sẽ được 
Benthanh Tourist mời 
đài truyền hình Việt 
nam VTV4 quay và 
phát sóng về vấn đề học 
chương trình du lịch của cá

• Số lượng và độ tuổi tham
khi có ít nhất là 15 cháu đă
cháu ở độ tuổi từ 9-15. 

• Giá tour: Hiện tại chúng 
thể. Khi đã có đủ số lượng
tours và sau khi 
Benthanh Tourist đã 
làm việc với Vietnam 
Airlines để xin giảm 
giá vé máy bay cho 
các cháu. Chúng tôi sẽ 
thông tin tới các bậc 
phụ huynh mà có đăng 
ký cho các cháu tham gia
máy bay chỉ ưu tiên cho c
tiên. 
tiếng Việt kết hợp với 
c cháu. 
 gia: Tour được tổ chức 
ng ký. Đối tượng là các 

tôi chưa có giá tour cụ 
 cháu đăng ký tham gia 
. Việc xin giảm giá vé 
ác cháu trong tour đầu 



• Chế độ chăm sóc: Toàn bộ các cháu sẽ được thầy 
cô giáo, hướng dẫn viên chăm sóc tận tình suốt 
hành trình (từ lúc đón các cháu ở sân bay cho đến 
khi tiễn các cháu ra sân bay trở lại Đức). 

• Liên lạc: 1 tuần các cháu sẽ được sử dụng internet 
2 lần để liên hệ với gia đình tại Đức để báo cáo tình 
hình. Nếu có vấn đề phát sinh, gia đình có thể phản 
ánh văn phòng tổ chức tour để kịp thời xử lý. 

• Thăm người nhà: Các cháu sẽ có 1 tuần về thăm 
ông bà hoặc người thân ở Việt nam. 03 tuần còn lại 
sẽ đi theo tour. Cháu nào không muốn về thăm nhà 
có thể đi tour 4 tuần. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
   

Chị Mai: 
Hoamai tours (Văn phòng vé và du lịch) 
Địa chỉ: Otto-Hahn-Str. 36- 63303 Dreieich 
Điện thoại:  06103/  2707 865 
Fax :            06103/  2707 204 
 
Giờ làm việc: Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Từ 4:00 chiều đến 8:00 
tối 
 
Chị Hoan: 
Vietnam Center (Trung tâm xúc tiến thương mại VN tại Đức) 
Địa chỉ: Otto-Hahn-Str. 36 - 63303 Dreieich 
Điện thoại:  06103/  2707  209 
Fax :            06103/  2707  204 
Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Từ 9:30 đến 6:00 chiều. 

 
 


	Các dịch vụ cơ bản

