




LỜI NÓI ĐẦU

Xã vùng cao Cúc Phương, huyện Nho Quan có Vườn Quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên của
Việt Nam với hệ động thực vật phong phú, đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới và nhiều loài
động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây; đồng thời trên địa bàn xã

có khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Cúc Phương được xây dựng trên diện tích gần 100 ha, bao gồm một tổ hợp
giải trí, nghỉ dưỡng và cư trú với nhiều tiện ích, gần gũi thiên nhiên, đem lại cho du khách cảm giác thư thái, thoải
mái, dễ chịu. Đến với Cúc Phương, du khách không chỉ đắm chìm với cảnh sắc thiên thiên nhiên tươi đẹp mà còn
được trải nghiệm với nhiều hoạt động, loại hình văn hoá của  dân tộc Mường như: Trình diễn múa cồng chiêng, múa
sạp; các trò chơi dân gian truyền thống như: Bắn nỏ, đi cà kheo, đẩy gậy, đánh mảng, đánh đu, ném còn… để thêm
hiểu và yêu hơn quê hương, đất nước mình.

Những tiềm năng to lớn về du lịch của xã Cúc Phương cần phải được phát huy hơn nữa, để thực sự trở thành
động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh. Vì lẽ đó, nhằm tuyên truyền, giới thiệu,
quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch nơi đây gắn với bảo tồn, gìn giữ cảnh quan, môi trường, thu hút các doanh nghiệp,
các cá nhân tham gia phát triển du lịch bền vững; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu
nhập cho người dân, từng bước xây dựng xã Cúc Phương trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài
nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, xuất bản Cuốn sách “Cúc Phương - điểm đến du lịch hấp dẫn”. Cuốn
sách gồm 3 phần chính:

Phần I: Khái quát chung về tiềm năng du lịch xã Cúc Phương.
Phần II: Một số loại hình du lịch xã Cúc Phương - Điểm đến du lịch hấp dẫn.
Phần III: Định hướng phát triển du lịch Cúc Phương.
Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, tuy nhiên trong quá trình biên tập, xuất bản không tránh khỏi những thiếu sót,

rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý từ bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP
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PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀM NĂNG

DU LỊCH XÃ CÚC PHƯƠNG

1. Vị trí địa lý
Xã Cúc Phương là xã vùng cao thuộc huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, có tổng diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh

Ninh Bình là 123,75 km², với 916 hộ, 3.534 người; cách thị trấn huyện Nho Quan 15 km về phía tây (phía Đông giáp xã Văn
Phương, xã Văn Phú huyện Nho Quan; phía Tây giáp xã Thành Minh và xã Thành Yên thuộc huyện Thạch Thành tỉnh Thanh
Hoá; phía Nam giáp xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan; phía Bắc giáp xã Yên Quang của huyện Nho Quan và huyện Yên Thuỷ, huyện
Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình). 
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2. Tiềm năng, lợi thế
Xã Cúc Phương được thiên nhiên ban tặng nhiều danh thắng và di tích lịch sử, văn hóa truyền thống nổi tiếng, có điều kiện

thuận lợi để phát triển du lịch. Đặc biệt, có Vườn Quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập
vào tháng 7 năm 1962. Là một trong 8 phân khu chức năng phát triển du lịch chính của tỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
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Vườn Quốc gia
Cúc Phương có
diện tích 22.408ha,

trong đó 3/4 là núi đá vôi
cao từ 300 đến 600m so với
mực nước biển. Đây là một
địa danh du lịch nổi tiếng
trong nước và thế giới; có
địa hình phức tạp, rừng
nguyên sinh chứa nhiều bí
ẩn và cảnh quan độc đáo;
đây là nơi phong phú về
các cây gỗ và cây thuốc,
có nhiều loài cây gỗ lớn
như Chò xanh, Chò chỉ,…;
cùng nhiều hang động với
cảnh quan kỳ thú và ẩn
chứa những chứng tích văn
hóa lịch sử lâu đời như
động Trăng Khuyết, động
Chúa, động Thủy Tiên,
động Người Xưa... Nơi đây
có khu bảo tồn động, thực
vật quý hiếm lưu giữ quần
thể hệ động thực vật vô
cùng phong phú, đa dạng
và độc đáo; trong đó có
nhiều loài được ghi trong
Sách đỏ Việt Nam. 
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Hiện nay, Vườn Quốc gia
Cúc Phương đã trở thành
một trung tâm cung cấp

các loài thực vật quý hiếm, có giá trị
kinh tế cao phục vụ cho các chương
trình trồng rừng trong khu vực và
trên cả nước. Đồng thời, Cúc Phương
còn là trung tâm bảo tồn các loài
động, thực vật quý hiếm, có nguy cơ
tuyệt chủng cao và là nơi tham quan
của khách du lịch; nơi giáo dục bảo
vệ môi trường cho học sinh, sinh
viên; nghiên cứu của các nhà khoa
học. Tại đây, du khách được thăm
quan, trải nghiệm tại Trung tâm du
khách Cúc Phương - Trung tâm giáo
dục du khách đầu tiên được thành lập
ở Đông Dương; Trung tâm cứu hộ,
bảo tồn và phát triển sinh vật là nơi
cứu hộ, bảo tồn và phát triển các loài
động, thực vật hoang dã quý hiếm
đang bị đe dọa nguy cấp ở Việt Nam;
Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc
Phương: có nhiệm vụ cứu hộ từng cá
thể các loài linh trưởng quý hiếm;
Bảo tàng Cúc Phương là điểm thăm
quan, nghiên cứu các mẫu vật cho
học sinh, sinh viên, các chuyên gia về
bảo tồn động, thực vật.



Đồng bào dân tộc Mường chiếm 86% dân số trên địa bàn xã và sinh sống tại 10 thôn (Bãi Cả, Đồng Bót, Đồng
Quân, Đồng Tâm, Nga 1, Nga 2, Nga 3, Sấm 1, Sấm 2, Sấm 3), cùng hòa nhịp sống với các dân tộc thiểu số khác
như: Tày, Thái, Nùng, Dao, Mông, Ê đê, M'Nông, Cao Lan… trên địa bàn huyện Nho Quan, tạo nên một bức tranh

phong phú, đa dạng về văn hóa, phong tục, tập quán. Nơi đây còn lưu giữ những nét văn hoá, bản sắc truyền thống lâu đời của
người Mường ở Cúc Phương như: Hát Phường bùa (hát Sắc Bùa) hàng năm vào ngày Tết Nguyên đán đầu xuân; hát giao duyên
bằng tiếng Mường (Bọ Mẹng); hát (Rằng Xường); các trò chơi tung còn, chơi đu, bắn nỏ, đi kà kheo, rước kiệu; các món ăn dân
tộc, sản vật địa phương,...
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Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và thế mạnh tài nguyên sẵn có, nhất là thế mạnh văn hóa,
lấy văn hóa làm điểm tựa đang là hướng đi lâu dài trong phát triển du lịch tại Cúc Phương. Trên cơ sở quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, điểm đến xã Cúc Phương

đang được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
của các dân tộc thiểu số thông qua các đề án bảo tồn, khôi phục và phát huy một số nét đẹp văn hóa dân tộc Mường và Đề
án bảo tồn văn hóa cồng chiêng dân tộc Mường… 
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Đã có nhiều dự án của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển du lịch như: Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ
dưỡng sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương; dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Cúc Phương Resort; dự án xây
dựng khu du lịch tắm ngâm nước khoáng Cúc Phương; dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Sliver Clolid

Cúc Phương. Ngoài ra trên địa bàn xã có 9 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, 8 nhà hàng, 19 quán ăn,... Sản phẩm du lịch Vườn
Quốc gia Cúc Phương đã có thương hiệu quốc tế với các giải thưởng du lịch uy tín thế giới như danh hiệu “Vườn quốc gia hàng
đầu châu Á” 4 năm liền (2019, 2020, 2021, 2022) do World Travel Awards bình chọn. 
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Những tiềm năng về tự nhiên và văn hóa trên sẽ là tiền đề để xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm du lịch
như: Du lịch trải nghiệm, tham quan, nghiên cứu; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với
văn hóa đồng bào Mường; du lịch lễ hội văn hóa của đồng bào Mường... phục vụ khách du lịch và quảng bá, giới

thiệu đến bạn bè trong tỉnh, trong nước, quốc tế về những giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch nơi đây.
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TRUNG TÂM DU KHÁCH VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
Trung tâm du khách Cúc Phương: đây là Trung tâm giáo dục du khách đầu tiên được thành lập ở Đông Dương. Đây là

điểm tham quan và cũng là nơi làm thủ tục cần thiết trước khi vào thăm Vườn Quốc gia.

PHẦN II
MỘT SỐ LOẠI HÌNH DU LỊCH XÃ CÚC PHƯƠNG, 

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HẤP DẪN
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Trung tâm du khách được xây dựng với mục đích cung cấp các thông tin về giá trị của tài nguyên thiên nhiên, môi
trường Cúc Phương nhằm nâng cao nhận thức bảo tồn đối với khách du lịch cũng như cộng đồng địa phương đang
sinh sống xung quanh Vườn.



Bảo tàng Cúc Phương có vị trí trong khuôn viên của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Bảo tàng đã được xây dựng mới
phục vụ công tác lưu trữ và bảo quản mẫu. Bảo tàng cũng đang lưu giữ hơn 50 mẫu khảo cổ học trong đó có mẫu
dương bản Bò sát răng phiến có niên đại 230 - 250 triệu năm trước. 
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BảO TàNG CÚC PHƯƠNG

Bảo tàng Cúc Phương luôn níu chân du khách tham quan, chiêm ngưỡng và khám phá thiên nhiên qua những chương
trình trưng bày theo chuyên đề. Trong một không gian yên tĩnh, tâm hồn du khách trở nên thư thái, con người với
thiên nhiên được hòa quyện từ đó có thêm tình yêu thiên nhiên, trân trọng và ý thức hơn trách nhiệm của mình đối

với thiên nhiên. Đặc biệt, tham quan Bảo tàng còn là một phương pháp học tập lý thú và bổ ích đối với thế hệ trẻ. 
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Ấn tượng đầu tiên tạo cảm xúc mạnh đối với du khách khi tới Bảo tàng Cúc Phương là tháp bướm - loài côn trùng
đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới Cúc Phương.
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Sau 60 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Cúc Phương đang lưu giữ hơn 100 mẫu ngâm, 450 mẫu (thú, chim và bò sát),
4.000 mẫu côn trùng các loại, hơn 13.000 mẫu tiêu bản thực vật; 300 mẫu khoáng vật, hóa thạch và hiện vật khảo cổ. 
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Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng quý hiếm đang cứu hộ và nuôi dưỡng trên 160 cá thể của 15 loài và phân loài
sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó có 14 loài linh trưởng chỉ được chăm sóc tại đây mà không nơi nào trên
thế giới nuôi nhốt với mục đích bảo tồn, đó là: Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri), Voọc Hà Tĩnh

(Trachypithecus laotum hatinhensis), Voọc đen tuyền (Trachypithecus laotum ebenus), Voọc Lào (Trachypithecus laotum laotum),
Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus), và Voọc Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea). 
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TRUNG TÂM CỨU HỘ, BảO TỒN Và PHÁT TRIỂN SINH VẬT
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Có 9 loài Thú linh trưởng đã cho sinh sản thành công, trong đó có 3 loài lần đầu tiên được sinh sản trong điều
kiện nuôi nhốt ở trên thế giới đó là: Voọc Mông trắng, Voọc Hà Tĩnh, Voọc Chà vá chân xám (Nadler 1996).
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Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê: Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê hoạt động nhằm góp phần bảo tồn

quần thể thú ăn thịt và tê tê hoang dã bị đe dọa ở Việt Nam. Đã tiến hành tiếp nhận cứu hộ, phục hồi hơn 1.600 cá thể động vật
thú ăn thịt và Tê tê từ các cơ quan chức năng. Đã có hơn 70% cá thể đã sống sống sót và được tái thả lại môi trường tự nhiên.
Hiện chương trình đang chăm sóc 66 cá thể động vật hoang dã của 8 loài.
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Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đã đóng góp một phần quan trọng vào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thả
lại tự nhiên đối với các loài thú ăn thịt và tê tê được tịch thu từ các vụ săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái
phép. Tại đây, Chương trình đã thực hiện thành công chương trình sinh sản bảo tồn một số loài động vật quý hiếm

có nguy cơ bị đe dọa cao.
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Chương trình bảo tồn rùa: Chương trình đang chăm sóc hơn 2.000 cá thể của 22 loài trên tổng số 26 loài rùa cạn và
rùa nước ngọt của Việt Nam. Đã cho sinh sản thành công 15 loài trong điều kiện nuôi nhốt, đã tiến hành thả hàng trăm cá thể rùa
sau khi được cứu hộ và chăm sóc sức khỏe trở lại môi trường tự nhiên đúng vùng phân bố của chúng.
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Kết hợp với Chương trình bảo tồn rùa Châu Á (ATP), Trung tâm giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV), hàng năm Chương
trình tiến hành tổ chức những khóa tập huấn về lĩnh vực bảo tồn rùa cho các Chi cục kiểm lâm và kỹ năng nghiên cứu
thực địa cho sinh viên các trường đại học trên cả nước. Hàng năm, Chương trình đón tiếp, hướng dẫn hàng nghìn du

khách trong nước và quốc tế đến tham quan khu trưng bày, diễn giải về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam.
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VƯỜN THỰC VẬT

Vườn thực vật Cúc Phương: Là khu vực được xây dựng nhằm gây trồng các loài cây quý hiếm của Cúc Phương, của
Việt Nam và của thế giới. Đây là một trong 3 vườn thực vật tầm cỡ của thế giới.
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Hiện nhiều loài cây sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều loài đã ra hoa, quả. Vườn Thực vật Cúc Phương là một trong
ba vườn thực vật đầu tiên của Việt Nam được ghi trong Danh lục vườn thực vật quốc tế. Đây là cơ sở cung cấp giống
cho các chương trình trồng cây rừng bản địa của Việt Nam.
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ĐỘNG NGƯỜI XƯA
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Động Người Xưa là một di tích cư trú và mộ táng của người tiền sử, là trang văn hoá độc đáo trong lịch sử phát triển của
nhân loại và là một di sản quý giá nằm trong đối tượng bảo vệ của Vườn Quốc gia Cúc Phương.
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Cây Chò ngàn năm là một trong những cây cổ thụ có tuổi đời lớn nhất trong rừng quốc gia Cúc Phương và cũng là một trong
những cây đại thụ nghìn năm tuổi hiếm có ở Việt Nam hiện nay. Cây Chò ngàn năm trong rừng Cúc Phương có chiều cao
lên tới 50m, đường kính 5m và chu vi hơn 20 người ôm mới hết. Tuy nhiên, cây Chò ngàn năm đang bị lão hóa và chết dần...

CÂY CHÒ NGàN NĂM

29

Cây Chò chỉ nằm trên tuyến đường đi bộ từ Trung tâm bống tới cây Chò ngàn năm, cây có tuổi đời khoảng 700 năm
tuổi, đây là loại cây gỗ lớn, thuộc tầng vượt tán, đường kính trên 1m, chiều cao có thể đạt tới 50-60m, quả của nó
có cánh (2 cánh), khi hạt chín nó sẽ rụng, xoay tròn và bay theo gió, nhờ đó hạt giống được phát tán đi xa cây mẹ.

CÂY CHÒ CHỈ



DU LỊCH SINH THÁI 
TRẢI NGHIỆM

Rừng quốc gia Cúc Phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ sinh thái đa dạng và phong phú, là một nơi
đáng để trải nghiệm. Du khách có thể khám phá rừng thực vật Cúc Phương. Với đặc trưng là rừng mưa
nhiệt đới, nơi đây có thời tiết mát mẻ, hệ sinh thái độc đáo...
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Vườn quốc gia Cúc Phương có quần thể động, thực vật vô cùng phong phú, đa dạng và độc đáo. Vườn có diện tích
22 nghìn 408 ha, trong đó ¾ là núi đá vôi có độ cao từ 300-600m so với mực nước biển. Tại đây có đỉnh Mây Bạc
cao nhất, với độ cao trên 600m. Khí hậu ở Cúc Phương thuộc loại khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm

khoảng 240C. Rừng nguyên sinh chứa nhiều bí ẩn và cảnh quan độc đáo. Tại đây có nhiều hang động với cảnh quan kỳ thú và
ẩn chứa những di tích lịch sử văn hóa lâu đời như động Trăng Khuyết, động Chúa, động Thủy Tiên, động Người Xưa…

32

Rừng quốc gia Cúc Phương là một nơi đáng để trải nghiệm. Du khách có thể khám phá rừng thực vật Cúc
Phương. Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, nơi đây có thời tiết mát mẻ, hệ sinh thái độc đáo, đặc biệt là loài
voọc đen mông trắng. Trong khi đó, trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật sẽ là nơi du khách chứng

kiến tận mắt nhiều loài linh trưởng. Đồng thời, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức thú vị về các loài sinh vật. 
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Một trong những hình thức khám phá bí ẩn của thiên nhiên Cúc Phương đó là đạp xe đạp trong rừng. Đạp xe
trong rừng sẽ mang lại cho du khách không chỉ những cảm giác yên tĩnh, cảm nhận thực sự về thiên nhiên mà
còn giúp cho du khách có được những cơ hội để bắt gặp những loài động vật khó gặp ở Cúc Phương.

34

Cúc Phương đã xây dựng được nhiều tuyến đi bộ trong rừng, với nội dung và thời gian khác nhau, du khách có
thể lựa chọn cho mình những tuyến phù hợp, một số tuyến đi bộ du khách có thể tự khám phá, tuy nhiên với sự
hướng dẫn, giới thiệu của hướng dẫn viên, chắc chắn chuyến đi của du khách sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. 
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Đến với tour giáo dục trải nghiệm thiên nhiên, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí
trong lành tại vườn Cúc Phương. Những hoạt động thú vị như vui chơi, thí nghiệm, thi nấu ăn... giúp người
tham gia đặc biệt là các bạn trẻ có thêm những kỹ năng mềm ngoài trường học.

36

Sản phẩm du lịch giáo dục môi trường, điển hình là tour du lịch “Về nhà” là một sáng kiến đáng khích lệ của Vườn Quốc gia
Cúc Phương, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo, mới lạ và ý nghĩa cho du khách, để góp phần “thêm xanh”
cho hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường và du lịch nơi đây. 
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Nghỉ lại tại Cúc Phương, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động giải trí, thư giãn. Chèo thuyền kayak trên hồ Mạc là

một trong những hoạt động hấp dẫn được du khách ưa thích.
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Thiên nhiên Cúc Phương vô cùng quan trọng, là nguồn tạo lập sinh kế cho cộng đồng địa phương, du lịch sinh thái có
sự tham gia của cộng đồng là giải pháp quan trọng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. 
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Cắm trại ở rừng Cúc Phương bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời để khám phá hệ thống động thực vật
phong phú, cũng như sự hoang dã của thiên nhiên nơi đây.

41

Đến với Vườn Quốc gia Cúc Phương, ngoài cơ hội chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng, du khách còn
được thưởng thức những điệu múa, những bài hát truyền thống của dân tộc Mường và các dân tộc vùng cao, những
chàng trai, cô gái Mường trong trang phục truyền thống bên ánh lửa trại bập bùng sẽ mang lại cho du khách một đêm

rừng đầy thú vị.
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Hiện tại Cúc Phương
đã thống kê được
43 điểm đa dạng

sinh học, đây là kết quả từ sự
hợp tác nghiên cứu giữa
Vườn quốc gia Cúc Phương
và nhóm hợp tác nghiên cứu
đa dạng sinh học quốc tế
(ICBG). Thăm các điểm đa
dạng sinh học này du khách
sẽ có nhiều cơ hội để học tập
và tìm hiểu các loài thực vật
nhiệt đới. 
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MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH

NGHỈ DƯỠNG 
SINH THÁI TẠI
XÃ CÚC PHƯƠNG

Vedana resort Cúc Phương nằm trên
địa bàn xã Cúc Phương, huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh Bình, liền kề với

Vườn Quốc gia Cúc Phương, cách Thủ đô Hà Nội
120 km về phía Nam.

VEDANA RESORT 
Cúc Phương
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Với thiết kế các dịch vụ
gồm: Nhà hàng tre rộng
1.000m2, có tổng chiều cao

đến hơn 15m tương đương với độ cao
của một ngôi nhà cao 5 tầng, được tạo
nên bởi hơn 70.000 cây tre, có thể
phục vụ cho các hoạt động hội nghị,
teambuilding. Công trình với kiến trúc
đậm chất núi rừng, nằm đua trên một hồ
nước lớn, 3 tầng mái vòm và được lấy
cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá
truyền thống của Việt Nam. Tiếp đến là
Nhà đón tiếp được dựng lên với 23.000
cây tre và Trung tâm hội nghị được tạo
nên bởi 113.000 cây tre. Đây vẫn là các
công trình bằng tre lớn nhất ở khu vực
Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện
tại. Vedana gồm 8 căn bungalow hướng
hồ, 132 căn hộ nghỉ dưỡng độc đáo với
kiến trúc riêng biệt cùng và 38 villa cung
cấp dịch vụ lưu trú cao cấp, đáp ứng đa
dạng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều
nhóm du khách khác nhau. Mỗi biệt thự
và bungalow đều được thiết kế theo
phong cách riêng và có hiên tắm nắng
riêng cũng như ban công hướng vườn
hoặc hồ nước trung tâm. Điểm nổi bật
của khu nghỉ dưỡng là các bungalow
trên mặt nước đầu tiên tại Ninh Bình.
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Cúc Phương       

Resort và villas

Cúc Phương Resort và
villas là khu nghỉ
dưỡng nước khoáng

nóng Cúc Phương, khu nghỉ
dưỡng sinh thái cao cấp nằm
ở thôn Đồng Tâm, xã Cúc
Phương, huyện Nho Quan,
tỉnh Ninh Bình, cách Vườn
Quốc gia Cúc Phương 2km,
là một trong những điểm đến
nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng
tại Ninh Bình hiện nay. Nơi
đây được thiết kế với không
gian kiến trúc giao thoa giữa
thiên nhiên, mang theo hơi
hướng làng quê Việt Nam
yên bình và đầm ấm.
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Cúc Phương
Resort và villas
được thiết kế

theo tiêu
chuẩn quốc tế
với diện tích
gần 100 ha.

Với không gian
rộng rãi,

thoáng mát khi
được bao

quanh bởi rừng
Cúc Phương

xanh tươi resort
đã được xây
dựng và phát
triển thành
một tổ hợp

giải trí, nghỉ
dưỡng  với
tổng số 99

phòng nghỉ và
căn villa phù
hợp với mọi

du khách.
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Du lịch trải nghiệm văn hóa 

Dân tộc Mường xã Cúc Phương Từ xa xưa, Cúc Phương
là nơi cư trú và sinh
sống của cộng đồng

người Mường với những nét văn
hoá độc đáo và đặc trưng, đó là
những nếp nhà sàn, ruộng bậc
thang, những cối giã gạo nương,
những khung dệt thổ cẩm, độc
đáo hơn là những lễ hội, phong
tục tập quán và nếp sống của cộng
đồng bản địa. Là xã có trên 80%
đồng bào dân tộc Mường với
nhiều nét văn hóa truyền thống
cần được bảo tồn, lưu giữ, xã Cúc
Phương đã và đang nỗ lực khôi
phục, giữ gìn các nét đẹp văn hóa
truyền thống của người Mường
như hát giao duyên, hát sắc bùa,
ném còn, hát đúm, đánh mảng,
biểu diễn cồng chiêng… 
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Nhận thức rõ về tiềm năng,
nguồn lợi kinh tế từ phát triển
du lịch mang lại, đồng bào

Mường tại xã Cúc Phương cũng đã có
nhiều thay đổi trong tư duy khai thác
lợi thế của địa phương. Các loại hình
nghệ thuật truyền thống của đồng bào
đã được đưa vào phục vụ ở các khu,
điểm du lịch như: Hát giao duyên
tiếng Mường, đánh cồng chiêng.
Những ẩm thực đặc trưng của người
Mường như thịt lợn, ốc núi, thịt hươu,
rượu men lá, cơm cháy…, cũng được
đồng bào chế biến phục vụ du khách.



PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÚC PHƯƠNG

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng
như Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm
2030, Vườn Quốc gia Cúc Phương nói riêng và khu vực xã Cúc Phương nói chung được định hướng phát

triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa, với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú và hấp dẫn;
trên cơ sở phải đảm bảo nguyên tắc “phát triển và bảo tồn”. Thông qua hoạt động du lịch để giáo dục nâng cao nhận
thức cho du khách về môi trường, về các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hoá, lịch sử, tạo ý thức tham gia của du
khách vào các hoạt động bảo tồn; thu hút, tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch và
được hưởng lợi từ những hoạt động đó. 

Để hiện thực hóa các định hướng phát triển trên, tỉnh Ninh Bình cũng như huyện Nho Quan đã và đang tập trung
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, khởi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường
Đông - Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn I, kết nối cực phía Tây đến cực phía Đông của tỉnh, từ vùng rừng núi huyện Nho
Quan đến huyện ven biển Kim Sơn; đồng thời, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông từ quốc lộ đi các điểm du
lịch thuộc khu vực Cúc Phương. 

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển nhà hàng ăn uống đạt chuẩn,
kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách du lịch. Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng khách sạn có chất lượng cao,
đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa - du lịch, đưa hát Sắc Bùa (dân tộc Mường), hát Chèo, hát
Văn vào phục vụ các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Khuyến khích nghiên cứu, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm làng nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch. Có
kế hoạch phục hồi, bảo tồn và phát triển những phong tục tập quán, các lễ hội văn hóa dân gian như Lễ hội Cồng Chiêng,
bắn nỏ, ném còn, hát đúm, hát ru; các món ăn địa phương nổi tiếng: thịt dê, thịt lợn mường, ốc núi, rượu men lá… 

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước đột phá phát triển toàn diện về
phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững; có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng
bộ theo hướng hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, xây dựng thương hiệu có chất lượng và sức cạnh tranh,
mang đậm bản sắc văn hóa địa phương; đưa du lịch Nho Quan, trong đó có Cúc Phương trở thành điểm đến hấp dẫn, an
toàn và thân thiện.
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