


Ưu đãi khi đến thăm Cố đô Huế - “1 điểm đến 5 di sản”
- Từ nay đến 31/7/2020: giảm 50% giá vé
- Từ ngày 01/8-31/12/2020: giảm 35% giá vé



Hoàng thành Huế Điện Long An – Bảo tàng cổ vật cung đình

Lăng Khải Định Quần thể lăng Gia Long



Châu bản triều Nguyễn Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

Nhã nhạc cung đình HuếMộc bản triều Nguyễn



Hoạt động tiền Festival: 
Hành hương về lăng Chúa Nguyễn Phúc Khoát và tế lễ “Ngưỡng vọng tiền nhân” tại

Triệu tổ Miếu vào ngày 09/7/2020 nhằm tri ân, tôn vinh Chúa Nguyễn Phúc Khoát và Vua
Minh Mạng đã có công khai sáng trang phục áo dài Việt Nam.



Lễ hội điện Hòn Chén, diễn ra từ 26-28/8/2020. Đây là lễ hội truyền thống
thu hút hàng vạn người dân, du khách tham gia. Các hoạt động lễ hội diễn ra chủ
yếu trên sông Hương, khu vực điện Hòn Chén, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp với
không khí lễ hội tưng bừng.



Festival Huế 2020 với những điểm nhấn
Thời gian: 28/8/2020 - 02.9.2020

Địa điểm: Thành phố Huế và các vùng phụ cận



CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG 
FESTIVAL HUẾ 2020

Lễ khai mạc
tại Quảng trường NgọMôn (28/8)



Ai đã đặt tên cho dòng sông (29/8)

Lễ hội Diều (28/8-02/9)Lễ hội Bia (29/8)



Ngày hội các CLB nghệ thuật toàn quốc(29/8-02/9) Lễ rước mặt nạ Tuồng (01/9)

Lăng cô Vịnh đẹp thế giới(28/8-02/9)Đêm nhạc Trịnh Công Sơn (31/8)



HUẾ - KINH ĐÔ ÁO DÀI
Là chủ đề của Ngày hội áo dài với chuỗi các hoạt động phong

phú



Hội thảo về Áo dài Việt Nam

Chương trình Áo dài phụ nữ Huế

Triển lãm trưng bày áo dài



Chương trình Áo dài trong học đường Chương trình Áo dài trong lễ hội truyền thống

Chương trình Áo dài trong sinh hoạt đời thườngChương trình Áo dài trong lễ nghi gia tộc



Chương trình Áo dài nghệ thuật
(Lễ Bế mạc Festival Huế)

Thời gian: 02/9/2020
Địa điểm: Quảng trường NgọMôn





Lễ hội đường phố (29/8-02/9) Nhạc hội điện tử EDM (01/9) Sân VĐ Tự do

Hội chợ thương mại (28/8-02/9
tại Trung tâm Thể thao

Lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực (28/8-02/9)            
Công viên Thương Bạc





Giải VNXpress Marathon (06/9) Giải xe đạp nam toàn quốc mở rộng (9/2020)

Giải Vô địch Karate các CLB mạnh quốc gia (9/2020)
Giải Vô địch Taekwondo các CLB mạnh quốc gia (11/2020)

Vật cúp quốc gia (15-26/8)



Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc (16-26/9) Các giải bóng đá vô đich quốc gia, U21, …           
(nay -12/2020)

Giải Vô địch Judo - Jujitsu toàn quốc (9/2020)Giải Vô địch Đá cầu bãi biển toàn quốc (10-15/7/2020)



Giải Cầu lông Ẩm thực Trần (8/2020) Đua ghe truyền thống (02/9)

Giải Futsal các CLB toàn tỉnh (10/2020)Chạy Olypic việt dã truyền thống (10/2020)



Giải Cầu lông Ẩm thực Trần (8/2020) Đua ghe truyền thống (02/9)

Giải Futsal các CLB toàn tỉnh (10/2020)Chạy Olypic việt dã truyền thống (10/2020)


