
Cách trung tâm thành phố Kon Tum chừng 8 km, làng du lịch sinh thái (DLST) Kon 
K’Tu thuộc xã Đắk Rơ Wa - thành phố Kon Tum (Kon Tum) hiện đang thực sự cuốn 
hút du khách thập phương đến thăm quan và lưu trú. 
Đây là ngôi làng cổ còn giữ được những nét nguyên sơ nhất của văn hóa dân tộc 
Banar. Kon K’Tu có 92 hộ với 530 nhân khẩu đồng bào dân tộc Banar sinh sống. 
Theo tiếng Banar thì Kon K’Tu là làng nguyên gốc, nguyên sơ. Được hình thành rất 
sớm, đến nay Kon K’Tu vẫn giữ nguyên được những nét cổ kính, hùng vĩ và hoang 
sơ mà thiên nhiên ban tặng. Đứng ở Kon K’Tu phóng tầm mắt về hướng đông, đỉnh 
Kong Muk sừng sững in bóng xuống dòng Krông BLả hiền hòa. Dọc theo bờ sông 
Đắk Bla chừng 5km là bãi cát phẳng lỳ ôm lấy Kon K’Tu. 
 
Tìm về nét văn hóa truyền thống và những lễ hội của người Banar ở Kon K’Tu, già A 
Xép cho biết: “Hiện tại, dân làng vẫn duy trì được đội cồng chiêng với 18 người, đội 
múa xoang với 30 người. Đặc biệt là vẫn giữ được lễ hội bắt giọt nước (K’lang 
T’nglang)”. Lễ hội này được tổ chức vào đầu tháng Giêng hằng năm. Dân làng tổ 
chức lễ hội để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; cầu cho bà con trong 
làng khỏe mạnh; dân làng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, không được ăn trộm ăn cắp 
của nhau. Thời gian lễ hội kéo dài 2 ngày 2 đêm, do đó du khách phương xa phải 
đặt khách sạn ở Kon Tum trước. Ngày đầu tiên chuẩn bị cây nêu, ngày hôm sau 
cúng tế giàng (tế trời) và thết đãi dân làng. Làng giàu có thì cúng nhiều trâu, bò, múa 
xoang, cồng chiêng... Đến KonK’Tu, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ 
của làng cổ, du khách còn được chiêm ngưỡng nét uyển chuyển trong điệu múa 
xoang của nhữngchàng trai cô gái Banar với trang phục thổ cẩm chính tay họ dệt 
nên, được tận hưởng men say ngây ngất của rượu cần. 
Lần theo con đường vào khu rừng sinh thái (khoảng 2.000 mét), du khách sẽ có dịp 
thả hồn bên dòng thác H’Lay, Thác Mập. Hay ngẫu hứng hơn, có thể mang thuyền 
cao su, thuyền độc mộc lên phía thượng nguồn (thôn KonPNang, xã Hà Tây - Chư 
Păh - Gia Lai) để lững lờ trôi trên dòng KrôngBlả, nhào lộn ngoạn mục cùng những 
dòng thác để về xuôi ngắm non nước,trời mây, vãn cảnh bãi tắm Kon K’Tu... Khi 
màn đêm buông xuống, tại Nhà Rông văn hóa Kon K’Tu, du khách sẽ được tận 
hưởng những âm sắc cồng chiêng say đắm lòng người trong men say của rượu cần 
người Banar bản địa. 
 
Thôn trưởng A Khẻo (người 35 năm làm thôn trưởng) cho biết: “Mỗi ngày KonK’Tu 
đón từ 40-50 khách du lịch nước ngoài đến tự do và đến 100 khách đặt theo 
chương trình tour của hệ thống Hotels in Kon Tum. Đặc biệt kể từ ngày cồng chiêng 
Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể của nhân loại thì lượng 
khách đến thăm làng ngày một đông hơn”. 
 
Các điểm thắng cảnh nổi tiếng 
Biển hồ Tơ Nưng 
nằm ở xã Biển Hồ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Biển hồ Tơ Nưng nguyên là một miệng 
núi lửa ngừng hoạt động đã hàng trăm triệu năm. Hồ có hình bầu dục, diện tích 
230ha. Phong cảnh xung quanh hồ thật ngoạn mục, từ những cây cối và các loài 
hoa khoe sắc ven hồ, ong bướm dập dìu tiếng hót của các loài chim lảnh lót mỗi 
buổi sớm mai. Kế đó là những cánh rừng bạt ngàn, những ngọn đồi uốn lượn trập 
trùng... Những chiếc thuyền độc mộc lướt trên mặt nước. 
  
Nhà mồ Tây Nguyên 

https://www.dulichso.com/kontum.html
https://www.hotels-in-vietnam.com/kon-tum.html


Nhà mồ Tây Nguyên có ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên. Nhà mồ Tây Nguyên được 
xây cất theo phong tục tang lễ ở vùng Tây Nguyên, lúc đầu là chòi nhỏ sơ sài, sau 
đó một hoặc vài ba năm thân nhân gia đình người chết dựng lại nhà mồ mới khang 
trang, trang trí nhiều tượng gỗ. Tục phá chòi, dựng nhà mồ mới của một số tộc 
người ở Tây Nguyên thường được tổ chức vào mùa xuân (mùa khô) và được coi 
như một lễ hội lớn (lễ bỏ mả) của dân bản. Người ta đưa đến nghĩa địa rượu, thịt, 
cá, các vật cúng tế. Thân nhân người quá cố và dân bản cùng vui mừng, ăn uống, 
nhảy múa trong một hay nhiều ngày bên nhà mồ để chia biệt vĩnh viễn người quá 
cố. 
 
Làng Ba Na Kontum 
Dân tộc Ba Na là một trong ba dân tộc bản địa đông người nhất ở Tây Nguyên, họ 
sống nhiều nhất ở tỉnh Kon Tum.  Ba Na Kon Tum là tên cộng đồng người Ba Na tập 
trung ở thị xã Kon Tum. Theo tiếng Ba Na thì Kon nghĩa là làng, Tum nghĩa là hồ, 
ao. Kon Tum là làng có nhiều ao, hồ. Ðàn ông Ba Na thường có vết sẹo ở ngực. Ðó 
là vết tích do họ tự gây nên bằng cách lấy lửa hoặc than hồng dí vào ngực khi trong 
nhà có người chết, để tỏ lòng thương tiếc người quá cố Đến thăm làng Ba Na, du 
khách sẽ nhìn thấy những nếp nhà sàn dựng trên nền đất hình vuông hay hình chữ 
nhật, cầu thang lên nhà thường là một thân cây gỗ, đục đẽo thành nhiều bậc khá 
công phu. Người Ba Na là dân tộc đầu tiên ở Tây Nguyên biết dùng chữ viết trong 
đời sống và dùng trâu bò để cày ruộng. Tuy nhiên họ cũng chưa biết tổ chức cuộc 
sống khoa học, gạo chỉ giã đủ ăn từng ngày. Trước đây người Ba Na có truyền 
thống săn bắn giỏi, tới gia đình nào bạn cũng có thể nhìn thấy có vài cái nỏ bằng gỗ 
rất chắc. 


