Tổng hợp 5 điểm đến đẹp mê hồn cho chuyến trekking
Có rất nhiều bạn thắc mắc rằng trekking là gì? Trong bài viết hướng dẫn du lịch ở
Việt Nam sẽ giới thiệu cho bạn biết hình thức du lịch thú vị này. Trekking là tên gọi
chỉ một hình thức du lịch mạo hiểm, thường thì người trekking phải đi bộ và mang
theo ba lô đến những nơi xa trung tâm thành phố như rừng, núi, tuy nhiên không
phải là leo núi bạn nhé! Hình thức du lịch này khá là mất nhiều thời gian và vất vả,
nguy hiểm.
Trekking rất thích hợp cho những người yêu thích sự khám phá, trải nghiệm và thích
cảm giác chinh phục tự nhiên. Thời gian thích hợp nhất cho bạn có chuyến trekking
tuyệt vời đó là vào thời điểm đầu năm. Đây được cho là thời điểm tuyệt vời nhất cho
bạn bởi bạn sẽ cảm nhận được không khí rạo rực của đất trời khi vào xuân, sẽ cảm
nhận được sự tươi trẻ của thiên nhiên. Sau đây mình sẽ tổng hợp 5 điểm đến đẹp
phù hợp cho chuyến trekking của bạn
1. Sapa
Trong chuyến hành trình đến Sapa bạn sẽ được đi đến thăm những vạt
nương lúa, được trèo đèo, lội suối và ngắm nhìn những rừng tre, rừng trúc
tuyệt đẹp. Nếu bạn đã có cơ hội đến đây thì hãy đi bộ đến những bản làng để
một lần trải nghiệm và khám phá cuộc sống của dân tộc Dao, dân tộc Mông,
Dáy…
Tại Sapa, bạn hãy đến và tham gia những lễ hội cùng người dân ở đây, đến
và khám phá chợ phiên vào ngày chủ nhật chính là cơ hội để bạn hiểu hơn
về phong tục tập quán các vùng miền. Bạn đã bao giờ nghe những bài hát
dân ca, những âm thanh của sáo, khèn và đàn môi? Nếu chưa thì hãy đến
Sapa để thăm chợ tình đi như nào. Tại chợ, bạn có thể mua được những sản
phẩm độc đáo như hàng thổ cẩm, lâm sản quý hiếm hoặc những món ăn dân
tộc thịt hun khói, cải mèo, rượu ngô. Khí hậu ở Sapa trong lành và mát mả vì
vậy mình nghĩ rằng đây chính là nơi lí tưởng cho chuyến trekking của bạn.
2. Núi Bạch mã, Thừa Thiên Huế
Là địa điểm du lịch nổi tiếng của thừa thiên Huế, đây là dãy núi tự nhiên ngăn
cách Huế và thành phố Đà Nẵng. Núi Bạch Mã không chỉ nổi tiếng với phong
cảnh đẹp mà còn được nhiều người biết đến với sự đa dạng sinh học. Đến
với núi Bạch Mã bạn sẽ vượt qua nhiều đoạn đường khúc khuỷu quanh co,
càng lên cao thì cảnh núi rừng hiện lên lại càng đẹp. Nếu chọn đây làm nơi
trekking thì tin chắc rằng bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị đấy.
3. Núi Sơn Trà- Đà Nẵng
Không chỉ là nơi tuyệt vời cho các phượt thủ thỏa mãn đam mê phượt của
mình mà Núi Sơn Trà còn là địa điểm rất thích hợp để trekking. Núi Sơn Trà
nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng 10 km, với độ cao khoảng 700m. Vì
vậy mà nó được xem là trung tâm khí tượng tự nhiên của thành phố. Trên núi
Sơn Trà có rất nhiều cảnh đẹp, nếu thích và muốn được đặt chân đến đây thì
bạn có thể rủ bạn bè của mình đi cùng để có những kỷ niệm đẹp bên nhau
nhé! Khi có dịp đến Đà Nẵng bạn đừng bỏ qua địa chỉ đặt khách sạn ở Đà
Nẵng với mức giá cực kỳ hấp dẫn với phòng đầy đủ tiện nghi nhé
4. Hòn Bà- Nha Trang
Hòn Bà là một núi nằm ở tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng
60 km. So với mặt nước biển thì Hòn Bà cao 1578 m, càng lên cao bạn sẽ

cảm nhận được khí hậu ở đây rất mát mẻ. Chính vì điều này mà nơi đây
được ví như Đà Lạt thứ hai. Không chỉ vậy thảm thực vật ở đây vô cùng
phong phú, rất nhiều loài thực vật, động vật sống ở đây. Sau khi đã khám phá
núi Hòn Bà bạn đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây nữa
nhé! Khách du lịch quốc tế có thể đặt khách sạn ở gần bờ biển qua hệ thống
hotels in Nha Trang trực tuyến.
5. LangBian- Lâm Đồng
Nếu bạn là người yêu thích tìm hiểu văn hóa dân tộc thì nên chọn LangBiang
là điểm đến cho chuyến đi của mình. LangBiang có gắn liền một câu chuyện
tình yêu bi kịch của một đôi trai tài gái sắc tên là K’lang và HơBian, họ yêu
nhau tha thiết thế nhưng lại phải chia xa chỉ vì thù hằn truyền kiếp của hai bộ
tộc. Sau khi nàng HowBian chết đã hóa thành dãy núi, sữa từ ngực nàng trở
thành dòng suối mát lành cho con cháu sau này. Vì thế ngọn núi được đặt tên
là LangBian. Khi đã đến đây thì bạn có thể chọn cho mình trải nghiệm cắm
trại qua đếm và tham gia nhảy múa cá hát cùng với người dân ở đây. Điều
này rất thú vị đấy các bạn ạ!

