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Thông cáo báo chí 

THAM QUAN PHỐ ĐI BỘ - RỘN RÀNG SĂN TOUR XUÂN 

CÙNG VIETRAVEL VINH 

 

TP. Vinh - Trong dịp tết Dương lịch 2023, Công ty Du lịch Vietravel – Chi nhánh Vinh tham gia 

“Khu gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Nghệ 

An”, thu hút đông đảo khách hàng tham quan trải nghiệm, từ đó góp phần nâng tầm giá trị và 

phát triển các sản phẩm du lịch Nghệ An, sản phẩm du lịch khởi hành từ Vinh. Với sự chuẩn bị 

chu đáo, đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, sự kiện sẽ đem lại cho người dân, du khách những 

trải nghiệm thú vị. 

 

Trải nghiệm thú vị tại Phố đi bộ TP Vinh dịp Tết Dương lịch  

Phố đi bộ hiện là điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách nhất trên địa bàn TP.Vinh trong thời 

gian qua. Tuyến phố đi bộ quy mô khoảng 1,5 km với 4 tuyến đường liên kết nhau, kéo dài hết 

đường Hồ Tùng Mậu, đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Tài nằm ngay trung tâm TP Vinh, 

bên cạnh quảng trường Hồ Chí Minh. Ngoài việc tham gia phố đi bộ, trải nghiệm những món ăn 

đường phố, những tốp nhạc đậm chất xứ Nghệ, Dân ca, Ví dặm, những nhóm nhảy sôi động biểu 

diễn... người dân có thể được tham quan, đi bộ dạo bước trên quảng trường Hồ Chí Minh và cảm 

nhận vẻ đẹp của TP Vinh về đêm. Chính vì vậy, mỗi dịp cuối tuần, khi phố đi bộ tổ chức, ước tính có 

từ 1 - 2 vạn người đổ về để vui chơi, giải trí.  

Trong 3 ngày từ 30/12 đến ngày 01/01/2023, tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu sẽ diễn ra sự kiện giới 

thiệu, trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, hơn 20 gian hàng trên trục đường trung tâm phố đi bộ sẽ trưng bày từ 

các sản vật đặc sản của tỉnh nhà như mật ong, trà dược liệu, nước mắm... tới các sản phẩm làng nghề 

nổi tiếng như mây tre đan.... hay các sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch khởi hành từ 

Vinh....Sự đầu tư bài bản, công phu và chọn lọc kỹ lưỡng sẽ mang đến cho người tiêu dùng, du khách 

tham quan những trải nghiệm độc đáo. 

 

Vietravel Vinh khuyến mại “03 ngày vàng - rộn ràng ưu đãi” 

Tham dự sự kiện, chi nhánh Vietravel Vinh tổ chức gian hàng kèm theo nhiều chương trình ưu đãi 

“03 ngày vàng - Rộn ràng ưu đãi”, dành tặng Quý khách hàng với bộ sản phẩm tour du lịch “Tết đi 

chơi xa - nhà ta thêm gần” tại Gian hàng số 19, trên tuyến phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (bên cạnh vườn 

hoa nghệ thuật và sàn nhạc nước); cụ thể bao gồm: 

- Ưu đãi  giảm giá nhóm lên tới 9.000.000 VND (*) 

Mức giảm này áp dụng cho nhóm khách hàng mua tour trọn gói/combo dịch vụ và thanh toán trực 

tiếp/online. Theo đó, đối với nhóm khách (từ 3-6 người) mua tour trọn gói/combo sẽ được giảm đến 

100.000đồng/khách và giảm đến 500.000 đồng/khách (tour nước ngoài). Đối với nhóm khách (từ 7 - 

9 người) sẽ được giảm đến 150.000 đồng/khách (tour trong nước) và giảm đến 800.000 đồng/khách 



.
 2 

(tour nước ngoài). Đối với nhóm khách (9 người trở lên) sẽ được giảm đến 200.000 đồng/khách và 

giảm đến 1.000.000 đồng/khách (tour nước ngoài).  

(*) Tour tiết kiệm áp dụng mức giảm 50%. Không áp dụng cho tour giá sốc, mua ngay, sự kiện, giảm 

giá online, tour giờ chót. 

 

- Bốc thăm trúng thưởng quà tặng liền tay trị giá lên đến 1.000.000 VND 

- Giờ vàng 17h - 19h00 đêm 31/12: Giảm giá “sốc” hàng loạt tour trong Bộ sản phẩm Xuân 

2023, tour Lào - Thái đường bộ 2023: 

 Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức: Ngôi làng cổ tích Giethoorn, Bảo tàng truyện cổ Grimm 10 ngày 9 

đêm. Giá gốc từ: 75.590.000 VND. Giảm giá 1.000.000 VND còn 74.590.000 VND/khách. 

 Úc: Melbourne - Dandenong - Yarra Valley - Sydney 7 ngày 6 đêm. Giá gốc từ: 46.990.000 

VND/khách. Giảm 2.000.000đ/khách khi thanh toán trước ngày 11/01/2023. 

 Nhật Bản: Fukushima - Tochigi - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Ibaraki - Fukushima | Thuê bao 

nguyên chuyến 5 ngày 4 đêm. Giảm gốc từ:29.990.000 VND/khách. Giám giá 500.000 

VND/khách khi khách thanh toán trước ngày 10/01/2023. 

- Đặc biệt, du khách tham gia check-in tại gian hàng Vietravel và đăng ảnh chế độ công khai 

trên Facebook cá nhân kèm theo hashtag #VietravelMienBac #VietravelVinh sẽ được nhận 

ngay những quà tặng xinh xắn từ Vietravel. 

 

Nhiều hành trình du lịch nội địa, du lịch nước ngoài, cũng được tìm thấy với mức giá cực hấp dẫn 

dịp này, bấm xem thêm tại:  

Du lịch trong nước: https://vietravel.ink/TN-KHtuVinh  

Du lịch nước ngoài: https://vietravel.ink/NN-KHtuVinh  

 

Công ty Du lịch Vietravel xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Đối tác, Khách hàng đã và 

đang đồng hành cùng thương hiệu “Vietravel”, và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại Gian hàng sự 

kiện, hoặc Văn phòng Chi nhánh Vietravel Vinh. 

 

Về Tập đoàn Vietravel: 

Vietravel đã trở thành thương hiệu du lịch hàng đầu châu Á có uy tín, chất lượng vượt trội 

và luôn nhận được sự yêu mến của du khách trong suốt 27 năm qua. Trong mục tiêu phát 

triển bền vững, Vietravel Corporation tập trung xây dựng hệ sinh thái đa dạng với 3 lĩnh 

vực lớn: lữ hành; vận tải - hàng không; thương mại - dịch vụ; và đang vươn mình trở 

thành tập đoàn đầu tư kinh doanh đa ngành mang dấu ấn thương hiệu Việt đủ sức, đủ tầm 

để bước vào sân chơi khu vực. 

Trong định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2030, Vietravel Corporation sẽ trở 

thành một tập đoàn hàng không - lữ hành hàng đầu khu vực. Tập đoàn xây dựng theo cấu 

trúc và hệ thống quản trị hiện đại, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ 

đẳng cấp, đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng và nâng tầm vị thế của thương hiệu 

Vietravel trên trường quốc tế. 

 

https://vietravel.ink/TN-KHtuVinh
https://vietravel.ink/NN-KHtuVinh
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Thông tin liên hệ: 

VIETRAVEL VINH 

Địa chỉ: 201 Đặng Thái Thân, TP. Vinh, Nghệ An 

Điện thoại: 0238. 3552 299 - Hotline: 0946 37 62 88 

Email: vtv.vinh@vietravel.com  

Fanpage: www.facebook.com/vietravelmienbac 

mailto:vtv.vinh@vietravel.com
http://www.facebook.com/vietravelmienbac

