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Nam Lâm Đồng đang dần trở thành điểm du lịch nổi tiếng với loại hình du lịch sinh thái, khám phá rừng, thử thách và chinh phục bản thân. Sở hữu 
nét đẹp hoang sơ của những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, tận dụng những lợi thế từ địa hình và khí hậu để cho ra đời những sản phẩm du lịch 
độc nhất về rừng, Nam Lâm Đồng là lựa chọn hàng đầu cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và đam mê thử thách. 

Chỉ với ba điểm đến tạo thành một tuyến đường du lịch, khám phá nổi bật bao gồm: Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên, Khu Du Lịch Rừng Madagui và 
Khu Du Lịch Thác Dambri cùng với sự đầu tư quy mô và chuyên nghiệp đã biến vùng đất Nam Lâm Đồng thành một điểm nhấn với những nét thu 
hút rất riêng.

Nam Lâm Đồng, điểm đến mới của con đường xanh Tây Nguyên

Khu Du Lịch Rừng Madagui được xây dựng theo mô hình của một 
thành phố Rừng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Với diện tích 1.200 
ha, Madagui được bao bọc bởi 90% rừng núi và cảnh quan thiên nhiên 
trong lành cùng các loại hoa lá nhiệt đới khoe sắc quanh năm.

Madagui đã khai thác và cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm 
thực, nghỉ dưỡng mang đậm phong cách rừng nhưng vẫn bảo đảm sự 
tiện nghi và tính hiện đại. Địa hình đồi núi, hang động, vườn cây ăn 
trái, khu động vật hoang dã và rừng nguyên sinh của Madagui đặc 
biệt thích hợp cho những chương trình Teambuilding và các chương 
trình học thuật, khám phá, trải nghiệm cảm giác sống cùng thiên 
nhiên xanh.

Dịch vụ lưu trú da dạng từ loại hình lều trại, phòng tập thể đến phòng 
đôi, phòng gia đình hoặc villa sang trọng luôn sẵn sàng phục vụ mọi 
nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Ngoài ra, hệ thống nhà hàng với 
những phong cách khác nhau sẽ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn 
hương vị ẩm thực rừng xanh.

Điểm đặc biệt thu hút du khách khi đến với Madagui chính là các chơi 
vận động đầu tiên có mặt tại Việt Nam như Bắn Súng Sơn, Zipline 
cùng với các trò chơi vận động cảm giác mạnh khác như Leo Núi, 
Phao Chuối, Thuyền Hơi…

Đến Madagui nghe hơi thở của rừng và trải nghiệm cảm giác hòa 
mình vào thiên nhiên.

Trở về thiên nhiên



Được đặt tên theo những loại trái cây 
miền nhiệt đới dễ thương và mỗi cụm 
phòng có 1 không gian sinh hoạt 
chung dành cho cả nhóm bạn hoặc gia 
đình. Hệ thống phòng nghỉ với lối kiến 
trúc thân thiện, pha trộn giữa phong 
cách đương đại đầy tinh tế và phong 
cách bản địa giản dị vô cùng gần gũi 
với thiên nhiên.

Dọc theo bờ sông Đạ Huoai huyền thoại là 25 
căn lều xinh xắn  ẩn mình dưới những tán 
rừng. Giữa không gian xanh mát là khu vực 
sinh hoạt lửa trại rộng lớn cùng sân khấu 
ngoài trời. Lều sẽ là lựa chọn hàng đầu cho 
những bạn trẻ thích cảm giác mới lạ, thích 
khám phá và hòa mình vào thiên nhiên.

Trang nhã và đầy tiện nghi, các phòng Villa được 
thiết kế theo lối kiến trúc mở, vô cùng thân thiện 
với môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư 
tuyệt đối. Đặc biệt, mỗi cụm Villa đều có một hồ 
bơi riêng biệt, tạo nên một không gian sinh hoạt 
thân mật và ấm cúng chắc chắn sẽ mang đến trọn 
vẹn sự khác biệt của hành trình khám phá và trải 
nghiệm rừng của bạn.

Villa Cao Cấp Phòng nghỉ tiện nghi Lều kết nối thiên nhiên xanh

Hòa mình cùng thiên nhiên

Loại Phòng Diện Tích (m2) Số Lượng

Junior Superior 24 4

Garden View Superior 25 - 27 9

Garden  View Deluxe 20 - 33 25

Garden Pool Deluxe 48 16

Garden View Suite 49 - 57 12

Pool Villa 52 4

Pool Villa Suite 80 12

Phòng Tập Thể 40 27

Lều 15 25

Dịch vụ phòng

Với 109 phòng nghỉ theo tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao cùng với 25 lều xinh xắn. Đa dạng, tiện nghi, hiện đại và thân thiện là những trải nghiệm tuyệt vời
mà dịch vụ lưu trú của Madagui mang lại cho khách hàng.



Chuyên phục vụ những món ăn đặc sản núi rừng, Muông Xanh là trạm 
dừng chân lý tưởng cho những đoàn khách trên tuyến đường khám phá 
con đường xanh Tây Nguyên. 
Sức chứa: 1.200 khách. 
Thời gian hoạt động: 06:00 – 20:00 

Trạm Dừng Muông Xanh

Với phong cách hiện đại và sang trọng, nhà hàng Đồi Mai chuyên phục vụ 
thực đơn à la carte, buffet và những bữa ăn theo yêu cầu đặc biệt của 
khách hàng. 
Sức chứa: 200 khách. 
Thời gian hoạt động: 24/24

Nhà Hàng Đồi Mai

Bao quanh bởi những hàng cổ thụ và một quảng trường đá rộng lớn tạo 
sự kết nối với thiên nhiên xanh, Trà My Vàng thích hợp cho những bữa 
tiệc ngoài trời và những chương trình gala dinner.
Sức chứa: 350 khách. 

Nhà Hàng Trà My Vàng

Được bao bọc bởi quần thể Hồ  - Thác Voi, nhà hàng Hươu Sao sở hữu 
vẻ đẹp nên thơ khó tả. Hươu Sao là lựa chọn lý tưởng cho những du 
khách dừng lại nghỉ ngơi, nạp năng lượng sau những giây phút vui chơi 
thỏa thích với các hoạt động thể thao dưới nước.
Sức Chứa: 250 khách

Nhà Hàng Hươu Sao

Đừng quên khám phá ẩm thực rừng với trạm 
dừng & các nhà hàng của Madagui theo nhiều 
phong cách khác nhau.

Ẩm thực Hội nghị & Sự kiện

 

Rạp Hát

Phòng Hội Nghị Trà My Vàng

Phòng/ Sức chứa Bàn Tròn

40 - 60 khách

Chữ U

40 - 60 khách

Lớp Học

80 - 100 khách 100 -120 khách

Họp Ngoài Trời Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng



Giải tríGiải trí

Hoạt động từ thiện

 • Tham quan hệ thống hang động tự nhiên
 • Khám phá và trải nghiệm không gian rừng nguyên sinh
 • Tham quan vườn trái cây nhiệt đới và khu động vật hoang dã
 • Giao lưu văn hóa cùng cộng đồng dân tộc Mạ
 • Trải nghiệm cảm giác một  ngày làm nông dân với khu vườn sinh học
 • Hoạt động trồng cây

 • Phao chuối
 • Thuyền phao
 • Kayak
 • Jeski
 • Du thuyền
 • Đạp vịt, đạp thiên nga
 • Xe đạp nước 
 • Pedalo (Ô tô đạp nước)

 • Trải nghiệm cuộc sống rừng về đêm
 • Sinh hoạt lửa trại
 • Tổ chức tiệc nướng
 • Giao lưu văn hóa Cồng Chiêng
 • Rạp chiếu phim ngoài trời

 • Bắn súng thể thao quốc phòng 
 • Bắn súng sơn, bắn súng cự ly
 • Trượt cỏ
 • Bóng lăn
 • Zipline
 • Leo núi 
 • Đường đi bộ trên không
 • Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tenis
 • Bơi lội với hồ bơi ba tầng đặc sắc 
 • Câu cá sấu, câu cá nước ngọt
 • Banh đụng
 • Xe đạp địa hình
 • Cưỡi ngựa
 

Các trò chơi được thiết kế và thi công bởi những chuyên gia nước ngoài dựa trên các điều kiện thiên nhiên có sẵn. Hoạt động giải trí - dã ngoại tại 
Madagui gồm các trò chơi trên cạn, trò chơi dưới nước và những hoạt động khám phá chắc chắn sẽ mang lại cảm giác trải nghiệm rừng độc đáo cho 
du khách. 

Hoạt động thể thao dưới nước

Hoạt động về đêm

Hoạt động ban ngày

Hoạt động văn hóa và môi trường

 • Thăm trại trẻ em mồ côi Madagui

Khám phá & trải nghiệm



Là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO 
công nhận của Việt Nam, Nam Cát Tiên thu hút du khách 
bởi vẻ hoang sơ của rừng nguyên sinh. Đến với Nam Cát 
Tiên để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên bản. 

Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên
Được biết đến như là thủ phủ của trà và café, thành phố Bảo 
Lộc duyên dáng còn được chú ý bởi khí hậu mát mẻ quanh 
năm và khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Đến Bảo Lộc, đừng 
quên dừng chân tham quan hệ thống suối, thác đầy mê hoặc 
như Dambri, thác bảy tầng, hồ Nam Phương, suối Đá Bàn...

Thành phố Bảo Lộc
Thác Dambri là thác nước cao nhất trong hệ thống 
các thác nước ở Lâm Đồng với chiều cao 90m. Sở hữu 
vẻ đẹp hùng vĩ đầy quyến rũ, Dambri từ lâu đã là điểm 
dừng chân quen thuộc của du khách khắp mọi nơi. 

Khu Du Lịch Thác Dambri
Sẽ không bao giờ là đủ khi dùng ngôn từ diễn tả cho hết vẻ đẹp của 
xứ sở lãng mạn này. Thành phố mơ mộng, khung cảnh nên thơ, các 
điểm tham quan giải trí đa dạng cùng cơ sở vật chất và chất lượng 
dịch vụ được đầu tư bài bản, Đà Lạt sẽ luôn để lại những dấu ấn khó 
quên trong lòng mỗi du khách dù chỉ với một lần ghé thăm.  

Đà Lạt – Thành phố tình yêu

Các điểm đến


