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5 trải nghiệm cực “chất”
chỉ có tại khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc 

vào mùa Đông

NGÔI NHÀ
THỨ HAI

Cao Bằng mùa nào trong năm cũng đẹp, mỗi mùa mang một sắc thái riêng và tạo cho du khách những 
cảm nhận khác nhau. Một trong những mùa thu hút du khách nhất là “Mùa vàng Bản Giốc”. Dưới đây là 

những trải nghiệm chỉ có ở khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc vào mùa Đông.

Bài: THÁI HƯNG
Ảnh: LÊ DUY, LÊ ĐỨC THÀNH
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“Mùa vàng Bản Giốc”
 
Từ tên gọi trong một chương trình du 

lịch mùa Thu Đông năm 2015, “Mùa vàng 
Bản Giốc” đã trở thành một “thương hiệu” 
độc đáo của du lịch Cao Bằng. “Mùa vàng 
Bản Giốc” là thời điểm cuối thu đầu đông, 
khi những thửa ruộng bên chân thác Bản 
Giốc ngả vàng trĩu bông. Sắc vàng óng ả của 
lúa chín cùng sắc xanh trong vắt của dòng 
sông Quây Sơn hòa quyện với những dải lụa 
trắng xóa của dòng thác Bản Giốc đã tạo 
nên một bức tranh thủy mặc tuyệt vời mà 
hiếm nơi nào có được.

 Vào những ngày nắng đẹp, thăm thác 
vào buổi sáng sớm, bạn có thể được chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của bảy sắc cầu vồng hiện 
hữu ngay trên đỉnh thác. Sự kết hợp hài 
hòa của hơi nước và ánh sáng bình minh 
được tô điểm thêm bởi thảm thực vật và rêu 
xanh khu vực chân thác chính là nguồn cảm 
hứng sáng tạo của nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh 
gia và lữ khách khi đến đây.

 Được thừa hưởng vị trí đắc địa với 
hướng nhìn thẳng ra thác Bản Giốc, khu 
nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc là địa điểm 
lưu trú lý tưởng dành cho những du khách 
say mê nét đẹp kỳ thú của thiên nhiên vùng 
cao Đông Bắc. Tại đây, du khách được bạn 
cho “đặc ân” trực tiếp chiêm ngưỡng thác 
nước ngay từ phòng ngủ của mình và còn 
tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển vì 
khu nghỉ dưỡng nằm rất gần thác nước nổi 
tiếng này.

 

Tham dự Lễ chào cờ
trên biên giới
 
 Một trong những trải nghiệm đặc biệt 

mà không một khu du lịch nào có được như 
ở Sài Gòn - Bản Giốc chính là tham dự lễ 
chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ 2 hàng tuần 
cùng cán bộ, nhân viên của khu nghỉ dưỡng. 
Khoảnh khắc có ý nghĩa thiêng liêng này đã 
trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hầu 
hết du khách đều muốn tham gia. Đứng dưới 
lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, nơi cách cột 
mốc biên giới Quốc gia số 836 chỉ khoảng 300 
m và cất lên những lời ca hào hùng của bài 
Quốc ca, bạn mới cảm nhận hết được những 
cảm xúc thiêng liêng, niềm tự hào và lòng 
yêu nước đến cháy bỏng.

Hòa mình vào đêm lửa trại
 
Một trải nghiệm cũng được nhiều du 

khách ưa thích khi đến với khu nghỉ dưỡng 
Sài Gòn - Bản Giốc là tham gia vào đêm lửa 
trại và nhảy sạp. Đây vốn là nét văn hóa 
đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số 
vùng núi phía Bắc. Buổi tối mùa đông tại 
Cao Bằng khá lạnh, cái lạnh đôi khi tới mức 
“thấu vào xương thịt”. Vì vậy, khi cùng nhau 
quây quần bên ánh lửa hồng, cùng nắm tay 
nhau, cùng cất lên những bản tình ca, cùng 
tham gia vào hoạt động nhảy sạp và uống 
những ly rượu ngô men lá ấm nồng, bạn sẽ 
cảm thấy ấm lòng và thấy dường như mình 
là một phần của không gian hùng vĩ này.

Thưởng thức ẩm thực Cao Bằng
 
Nói đến Cao Bằng không thể không 

nhắc tới những món ăn truyền thống đã 
trở thành thương hiệu như lạp sườn, khâu 
nhục, vịt quay... Những đặc sản này, du 
khách đều có thể thưởng thức tại khu nghỉ 
dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc. Đặc biệt, món 
“Lạp sườn Sài Gòn - Bản Giốc” có hương vị 
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Tham quan bản làng, đồng bào 
dân tộc Tày, Nùng bản địa
 
Mùa đông là dịp thích hợp nhất để tham 

gia các chuyến du lịch trải nghiệm như đi 
bộ thăm làng đá Khuổi Ky và các bản làng 
dân tộc Tày, Nùng nơi biên cương của Tổ 
quốc. Vào mùa này, du khách sẽ không bị 
mệt bởi bởi cái nắng chói chang, oi bức hay 

Sài Gòn - Bản Giốc là khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm 
trong hệ thống của Saigontourist Group, tọa lạc tại xóm 
Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 
Bằng. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên nằm trên 
tuyến biên giới của Việt Nam, cách thác Bản Giốc chỉ 
khoảng 300m và cách đường biên giới Việt - Trung chỉ 
khoảng 150m. Khu nghỉ dưỡng có 53 phòng nghỉ cao 
cấp, có view hướng về thác Bản Giốc cùng nhà hàng 
với sức chứa 200 chỗ, phục vụ các món ăn Âu, Á và đặc 
sản địa phương.

đặc trưng, khác biệt và cực kỳ thơm ngon, 
được chế biến bởi bàn tay của những đầu 
bếp người bản địa được đào tạo theo chuẩn 
của Saigontourist Group.

 Lạp sườn vốn là món ăn đặc sản của 
đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng, 
được hòa quyện bởi mùi thơm của nắng, của 
khói bếp và hơi lửa cùng vị thơm, vị ngọt của 
thịt lợn bản. Lạp sườn được làm từ thịt lợn 
thái nhỏ, tẩm ướp muối, đường và một số gia 
vị, thảo dược của địa phương như gừng núi, 
tiêu rừng... Sau đó được nhồi vào ruột non 
của lợn đã được sơ chế sạch, đem phơi đủ 2-3 
nắng để lạp sườn se lại, săn chắc, rồi gác bếp 
để ăn dần. Để lạp sườn thơm ngon hơn, các 
đầu bếp Sài Gòn - Bản Giốc còn dùng bã mía 
để hun khói. Từng làn khói mía sẽ làm cho 
lạp sườn ngả màu vàng như mật ong và có 
mùi thơm đậm đà hơn.

 Khi ăn, lạp sườn được rửa sạch, để cả 
khúc rồi đem hấp hoặc rán chín, thái lát 
vừa phải, ăn trực tiếp hoặc có thể xào với 
lá hành hoặc lá tỏi tươi, pha thêm ít nước 
mắm để uống rượu, bia hoặc ăn với cơm 
trắng, tùy thích. Lạp sườn ăn mùa nào cũng 
ngon, nhưng vào mùa đông thì tuyệt vời 
hơn cả, bởi quá trình chế biến nếu được phơi 
dưới cái nắng hanh của mùa đông, lạp sườn 
sẽ nhanh khô hơn, thịt đỏ hơn và chất lượng 
ngon hơn nhiều.

 Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - 
Bản Giốc còn có các món mang đậm phong 
vị của mảnh đất Trùng Khánh, Cao Bằng 
như bánh tam giác mạch hay chân giò hầm 
hạt dẻ Trùng Khánh, một trong 35 sản 
phẩm được đăng ký chỉ dẫn địa lý đầu tiên 
của Việt Nam.

NGÔI NHÀ
THỨ HAI

những cơn mưa “đỏng đảnh” của mùa hè. 
Du khách được tự do vận động trong thời 
tiết khô ráo, giúp làm ấm thân nhiệt trong 
mùa lạnh giá. Du khách sẽ có dịp chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những ngôi nhà 
cổ bằng đá có tuổi đời hàng trăm năm tại 
nhiều bản làng của địa phương. Ngoài ra, 
du khách còn được tìm hiểu, trải nghiệm 
lối sống, phong tục tập quán của người bản 
địa. Một số du khách còn thích lên nương, 
làm rẫy, trồng ngô khoai hay đi chăn bò, 
thả trâu giống như một người nông dân đích 
thực. Đây là trải nghiệm mà người nước 
ngoài hay những người sinh ra và lớn lên 
tại thành phố thích được thử. 
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HOME AWAY
FROM HOME

Cao Bang is beautiful in 
any season of the year, with 
each season bearing its own 

nuance, bringing visitors a 
variety of feelings. One of 

the most attractive seasons 
for visitors is the “Ban Gioc 

Golden-Yellow Season.” Here 
are the exclusive experiences 
only available at Saigon - Ban 

Gioc resort in winter.

5 Extremely “Cool” Experiences 
only available at the Saigon - Ban Gioc Resort

in Winter

“Ban Gioc Golden-Yellow
Season”
 
Taking its name from the Autumn-Winter 

Tourism Program in 2015, “Ban Gioc Golden-
Yellow Season” has become a unique brand of 
Cao Bang tourism. “Ban Gioc Golden-Yellow 
Season” is at the end of autumn and the 
beginning of winter, when the fields at the 
foot of Ban Gioc Waterfall turn yellow and 
are full of flowers. The lustrous golden color 
of ripe rice and the clear blue of the Quay Son 

Text: THAI HUNG
Photos: LE DUY, LE DUC THANH

River blending with the silken white ribbons 
of the Ban Gioc Waterfall create a rare and 
wonderful ink wash painting.

 On sunny days, when visiting the 
waterfall in the early morning, you can 
admire the beauty of the rainbow’s seven 
colors that appear atop the waterfall. The 
harmonious combination of misty water and 
light from the sunrise are embellished by 
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HOME AWAY
FROM HOME

Immerse yourself in a campfire 
at night
 
One of the most popular experiences at 

Saigon - Ban Gioc resort is participating 
in a nighttime campfire and bamboo 
dance. This is a cultural characteristic 
of the ethnic minorities of the northern 
mountainous region. Winter evenings in 
Cao Bang are fairly cold and can sometimes 

Attend a flag raising ceremony 
at the border
 
One of the special experiences that no 

other tourist area has quite like Saigon 
- Ban Gioc, is attending the ceremonial 
raising of the national flag every Monday 
morning with the resort’s officials and 
staff. This moment of sacred significance 
has turned into a unique travel product 
that most visitors want to participate 
in. Standing under the sacred flag of the 
Fatherland, only about 300 meters from the 
National Border Number 836, and singing 
the majestic lyrics of the National Anthem, 
you can truly feel the sacred emotions, 
pride and fervent patriotism.

the vegetation and green moss at the foot 
of the waterfall, generating the creative 
inspiration of many artists, photographers 
and travelers who visit this stunning sight.

 Inheriting a prime location with 
direct views over the Ban Gioc Waterfall, 
Saigon - Ban Gioc Resort is an ideal place 
for tourists who are passionate about the 
amazing beauty of the Northeast’s natural 
landscapes. Here, visitors are “privileged” 
with direct views of the waterfall right from 
their bedrooms, which also cuts down on 
travel time as the resort is located near this 
famous waterfall.

be “cold to the bone.” Therefore, when 
gathering by the radiant pink glow of the 
fire, holding hands, singing love songs 
together, participating in a bamboo dance 
and drinking glasses of warm corn wine, 
you will feel touched as you become a part 
of this majestic space.
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Visiting villages, local Tay
and Nung ethnic minorities
 Winter is the most suitable opportunity 

to participate in experiential tours such as 
walking to visit the Khuoi Ky stone village 
and Tay and Nung ethnic villages on the 
frontier of the country. In this season, 
visitors will not tire from the hot, sultry 
sun or the unexpected rains of the summer. 
Visitors are free to move in the dry weather, 
helping to warm their bodies during this cold 
season. Visitors will have the opportunity to 
admire the unique beauty of the hundred-
years-old stone houses in many local 
villages. In addition, visitors can also learn 
and experience the lifestyle and customs of 
the local people. Some tourists also like to 
visit the fields, work in the fields, grow corn, 
sweet potatoes or graze cows and buffaloes 
like a real farmer. This is an experience 
that foreigners or people who were born and 
raised in cities love to try. 

Enjoy Cao Bang cuisine
 
Speaking of Cao Bang, it is impossible not 

to mention the traditional dishes that have 
become brands of the region such as sausages, 
Nam Khau (stewed pork belly), or roast duck. 
Visitors can enjoy these specialties right 
at Saigon - Ban Gioc Resort. In particular, 
the dish “Saigon - Ban Gioc sausage” has a 
uniquely distinct and extremely delicious 
flavor and is prepared by the talented hands 
of local chefs, trained in accordance with 
Saigontourist Group’s standards.

 Sausage is a specialty dish of the Tay 
and Nung ethnic groups in Cao Bang, 
blending the aroma of sunshine, kitchen 
smoke and fire vapors with the fragrance 
and sweetness of Ban Pork. Sausages are 
made from ground pork, seasoned with 
salt, sugar and other local spices and herbs 
such as mountain ginger or forest pepper, 
then stuffed into freshly prepared small 
intestine casings then dried under 2-3 
days of sunshine so that the sausage turns 
tight and firm, and is then hung up in the 
kitchen, gradually becoming ready to eat. To 
make the sausage even more delicious, chefs 
from Saigon - Ban Gioc also use sugar cane 
to smoke the meat. Each layer of sugar cane 
smoke will turn the sausages a honey yellow 
and imbue them with a deep aroma.

 When eating, the sausages are washed, 
kept intact, then steamed or fried, sliced   
moderately, eaten directly or are fried 
together with green onions or fresh garlic 
leaves and mixed with a little fish sauce 
to enjoy with wine, beer or are eaten with 
white rice, as per your preference. The 
sausages are delicious in any season, but 
they are the best in winter, because during 
the curing process, if they are dried in 
the hot and dry winter sun, the sausages 
will dry faster, keeping the meat’s color, 
creating a higher quality sausage.

 In addition, the Saigon - Ban Gioc 
Resort also features dishes bearing the 
flavors of Trung Khanh and Cao Bang 
such as buckwheat cakes or Trung Khanh 
chestnuts stewed with pork leg, one of the 
35 products first registered in the Guide to 
Geographical Indications of Vietnam.

Saigon - Ban Gioc is a luxury resort in the system of 
Saigontourist Group, located in Ban Gioc village, Dam 
Thuy commune, Trung Khanh district, Cao Bang province. 
This is the first luxury resort located on Vietnam’s border, 
only about 300 meters from the Ban Gioc Waterfall and 
only about 150 meters from the Vietnam-China border. 
The resort has 53 luxury rooms overlooking the Ban Gioc 
Waterfall and a restaurant with a capacity of 200 seats, 
serving European, Asian and local specialties.


