GIỚI THIỆU VỀ KHU DU LỊCH SINH THÁI LÊ
HÙNG – BABE ECO LODGE

Khu du lịch sinh thái Lê Hùng – Ba Be eco lodge là khu tổ hợp nhà hàng –
khách sạn.
Địa chỉ: Thượng Giáo – Ba Bể - Bắc Kạn
Mô tả vị trí: Nằm gần trung tâm huyện lỵ Ba Bể, cách Thị trấn Chợ Rã 2km,
cách bến xuồng Buốc Lốm 2,5km, Cách Hồ Ba Bể 14km. Nằm ngay trên trục chính
vào Hồ Ba Bể, thuận tiện trong giao thông.
Ba Be eco lodge nằm trên một đồi thông hai lá với khuôn viên rộng rãi diện
tích 8,7 ha, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, tránh xa những ồn ào thường ngày.
Ba Be eco lodge bao gồm ba khu chính: Khu nhà nghỉ, khu nhà ăn và khu
sân khấu ngoài trời. Ngoài ra gồm 2 khu chức năng là Khu lễ tân và Khu nhà bếp
* Khu nhà nghỉ bao gồm các phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi, được chia ra làm
các khu nhỏ, cụ thể:
- Khu A1: Bao gồm 10 phòng nghỉ
- Khu A2: Bao gồm 9 phòng nghỉ
- Khu A3: Bao gồm 6 phòng nghỉ.
- Khu A4: Bao gồm 4 phòng nghỉ
- Khu phòng nhà sàn: Bao gồm Khu ngủ tập thể và Khu phòng riêng ( không
điều hòa)
- Khu phòng ngủ tập thể: Ngủ từ 4 đến 8 người/ phòng.
* Khu nhà ăn gồm hai nhà ăn, có sức chứa khoảng 350 người. Nhà ăn 1 rộng
rãi, có sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại,thích hợp để sử dụng thành

hội trường tổ chức các hội nghị, hội thảo. Cả hai nhà ăn đều có dàn Karaoke, phục
vụ nhu cầu văn nghệ của khách du lịch.
* Khu sân khấu ngoài trời: Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, được sử dụng cho các
đêm diễn văn nghệ. Có sân để đốt lửa trại
Dịch vụ của Ba Be eco lodge vô cùng phong phú:
Ngoài hai dịch vụ chính là Dịch vụ nghỉ và Dịch vụ ăn, Ba Be eco lodge còn
cung cấp: Dịch vụ xuồng tham quan Hồ Ba Bể; Dịch vụ văn nghệ ( hát then, đàn
tính, múa sạp, lửa trại); dịch vụ giao lưu, văn nghệ với các cô gái dân tộc Tày trên
mặt hồ Ba Bể; cung cấp hướng dẫn viên du lịch tại điểm; phục vụ tắm bè tre trên
Hồ Ba Bể miễn phí.
Về ẩm thực: Các món ăn của Ba Be eco lodge phong phú, đa dạng ( em sẽ gửi
kèm thực đơn ạ), gồm các món ăn đặc trưng của cùng Hồ Ba Bể như: Gà đồi, lợn
mán, cá hồ Ba Bể, thịt dê rừng,… Các loại rau rừng: Rau dớn, rau bồ khai, rau ngót
rừng, măng rừng,….
Ngoài ra, Ba Be eco lodge còn tổ chức các tour du lịch 2 ngày 1 đêm và 3 ngày
2 đêm, đón khách tại Hà Nội.
Với khuôn viên rộng rãi, không gian yên tĩnh, Ba Be eco lodge phù hợp với
những khách muốn có một không gian nghỉ dưỡng sau những ngày bộn bề công
việc. Vị trí vô cùng thuận lợi, khi chỉ cách Bến xuồng Buốc Lốm 2,5km. du khách
chỉ đi một đoạn đường ngắn đã có thể xuống xuồng bắt đầu chuyến tham quan của
mình. Dịch vụ phong phú, có nhiều lựa chọn cho du khách, giá cả phải chăng.
Trong thời gian tới, Ba Be eco lodge sẽ càng nâng cao về số lượng cũng như
chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô các phòng nghỉ, giá cả ưu đãi, cạnh tranh.
Luôn sẵn sàng đón tiếp các du khách thập phương khi đến tham quan Hồ Ba Bể.

