Ngủ với người Giao tại Đồng Văn – Hà Giang Đến với du lịch và khách sạn ở Hà
Giang du khách không chỉ thưởng ngoạn những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ
mộng, mà còn có cơ hội chứng kiến những phong tục tập quán của các dân tộc bản
địa đia qua dịch vụ ngủ bản người Dao ở bản Nam Choong , Xã Xín Mần, Hà Giang
, du khách có thể làm việc trải nghiệm cuộc sống thường ngày của đồng bào tộc
người Dao địa phương, du khách có thể dễ dàng tìm thấy nhà trọ ấm cúng cho ban
đêm và thưởng thức các suối nước nóng chảy qua làng trong ngày như họ tham gia
vào những hoạt động hàng ngày của người Dao.Xã Xín Mần nằm ở khu vực phía
tây bắc của tỉnh Hà Giang. Bản Choong Nam là đặc biệt không chỉ nhờ vào suối
nước nóng, mà còn vì nó là nơi sinh sống của Đạo Áo dài và người dân của nó vẫn
còn giữ truyền thống cũ còn sống trên một cơ sở hàng ngày. nhà sàn gỗ của người
Dao thường là các loại gỗ trai, nghiến, sến, đinh, lát… Ngoài gỗ để làm các chi tiết
chính, nhà sàn của người Dao còn sử dụng các loại tre, bương, hóp để làm đòn tay,
đan vách… Có đủ vật liệu mới chọn địa điểm để làm nhà. trong những năm gần đây
với sự quan tâm của sở du lịch Hà Giang, một số ngôi nhà của người dân đã được
đầu tư khang trang và vệ sinh sạch sẽ để phục vụ khách du lịch lưu trú qua đêm.
Dịch vụ du lịch ngủ Bản Người Tày Ở Đồng Văn
Các Tour Du Lịch Hà Giang với dịch vụ cung cấp Vietnam visa on arrival và nghỉ
đêm tại bản Tiến Thắng, cách TP. Hà Giang 5km. Nhà sàn ở đây thân thiện, đạt tiêu
chuẩn, giá hợp lí trong một khung cảnh thơ mộng của một bản 100% dân tộc Tày sẽ
mang đến cho quý khách những trải nghiệm thú vị. Nhà của người Tày thường xây
dựng theo thế đất, đằng sau dựa vào núi, phía trước thường nhìn ra cánh đồng,
sông suối. Hướng nhà thường căn cứ vào tuổi của gia chủ. Xung quanh bản thường
trồng tre, mai, hóp… ở dọc đường. Nhà của người Tày thường có 3 loại chính là
nhà sàn, nhà đất và nhà phòng thủ. Về kiến trúc, mỗi loại nhà đều có sự khác nhau.
Gian giữa thường để bàn thờ tổ tiên, bếp lửa, gian đầu nhà có cầu thang lên thường
là nơi tiếp khách, các gian phía trong là chỗ ngủ của các thành viên trong gia đình.

