Trải nghiệm các hoạt động ngoài trời

Hoạt
động ngoài
Inside: trời
Outdoors
Nội dung:

* Trekking & biking
* Đi bộ & đạp xe
* Golf Viet Nam-style
* Trải nghiệm phong cách gôn Việt Nam
* Biking opportunitles
* Vườn quốc gia nổi bật nhất
* Top picsks: Viet Nam’s best National Parks
* Trải nghiệm lưu trú tại bản làng
* Village homestay experience
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Hãy tạm dời khỏi những ồn ào của đô thị và tham gia những hoạt động thể thao
ngoài trời trong chuyến thăm Việt Nam của bạn. Với những sân gôn đầy thử thách,
những đường làng quanh co lý tưởng cho du lịch đạp xe, những con đường mòn
trên núi chờ đợi khách bộ hành khám phá, những vườn quốc gia hùng vĩ và các ngôi
làng dân tộc thiểu số, nơi du khách có thể lưu trú qua đêm… có thể nói hoạt động
ngoài trời của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của mọi du khách.

Từ thung lũng cổ xưa, những đỉnh núi cheo leo đến những ngọn đồi thoai thoải, nhấp
nhô và cánh đồng lúa bạt ngàn, cảnh quan đa dạng của Việt Nam giúp du khách có
được cơ hội trải nghiệm đi bộ tốt nhất thế giới. Bạn hãy chọn một chuyến đi bộ nhiều
ngày cùng hướng dẫn viên du lịch đến vùng núi điệp trùng phía Bắc, dừng chân tại
bản làng dân tộc thiểu số trên đường đi, hoặc chọn một chuyến đi ngắn ngày quanh
vườn quốc gia.

Nếu bạn cần tốc độ lớn hơn, hãy khám phá đất nước này trên chiếc xe hai bánh - dù
xe đạp hay xe gắn máy. Bằng cách này bạn có thể khám phá một Việt Nam khác ngoài
các tuyến du lịch thông thường. Những tuyến đường bộ điển hình gồm đường Hồ
Chí Minh, hoặc đường Đồng Văn - Mèo Vạc(Hà Giang).

Chọn cách đi nhàn tản hơn, bạn hãy dành chút thời gian dừng lại một trong những
sân gôn ở Việt Nam. Với 30 sân gôn đẳng cấp quốc tế (tính đến cuối năm 2013), thời
tiết tuyệt vời, phong cảnh ngoạn mục, Việt Nam là điểm đến hoàn hảo cho một kỳ
nghỉ kèm chơi gôn không thể nào quên.

Cuối cùng, chuyến thăm Việt Nam của bạn sẽ thực sự thiếu sót nếu không có một
hoặc hai đêm nghỉ tại nhà dân trong khu làng truyền thống. 54 dân tộc với từng ngôn
ngữ, lối sống và văn hóa khác biệt, dành chút thời gian lưu trú tại bản làng là lựa
chọn tốt nhất giúp bạn hiểu về Việt Nam.
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NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng. Ở độ cao
3.143m, Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất
Việt Nam. Cách thị trấn Sa Pa 9km, du
khách sẽ mất một đến ba ngày để leo lên
đỉnh Phan Xi Păng và quay xuống.
• Đi xe máy theo đường Đồng Văn - Mèo
Vạc. Đây là một trong những tuyến đường
ngoạn mục nhất khu vực Đông Nam Á.
Tuyến đường dẫn dắt bạn đi qua những
thung lũng, những đỉnh núi đá vôi đẹp diệu
kỳ, những ngôi làng xa mờ trong sương…
• Tham quan vườn quốc gia Cát Tiên - một
trong những khu bảo tồn động vật có vú
quan trọng nhất Việt Nam và là nơi sinh
sống của loài vượn má vàng, gấu, voi, bò
tót và nhiều loài chim quý hiếm.
• Chơi một trận gôn ở khu vực ven biển
miền Trung. Với sáu sân gôn đẳng cấp thế
giới, nơi đây thực sự là thiên đường chơi
gôn.
• Để hiểu biết thực sự về đất nước và con
người Việt Nam, bạn hãy ngủ một đêm ở
nhà dân vùng núi phía Bắc và đắm mình
vào cuộc sống bản làng.
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CHƠI GÔN Ở VIỆT NAM

Hiệp hội Quốc tế các Tổ chức Lữ hành Gôn (IAGTO) đã trao tặng Việt Nam danh
hiệu “Điểm đến của gôn châu Á - châu Đại dương năm 2013”. Việt Nam có 30 sân
gôn đang hoạt động, trong đó có nhiều sân đạt đẳng cấp thế giới và gần 80 dự án
sân gôn đang được triển khai. Các sân gôn của Việt Nam kết hợp với vẻ đẹp thiên
nhiên của đất nước. Tại đây bạn sẽ được chơi trên những sân gôn nằm giữa thiên
nhiên hùng vĩ, có rừng cây xanh tốt, bãi biển hoang sơ, những đồi núi nhấp nhô.
Với những sân gôn được thiết kế bởi Nick Faldo, Greg Norman, Colin Montgomerie
lừng danh, chơi một trậngôn là cách bạn thư giãn ngoài trời tuyệt vời, chiêm
ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ và đa dạng của Việt Nam.

MIỀN BẮC

Các sân gôn miền Bắc Việt Nam đều nằm gần thủ đô Hà Nội, hầu hết được đặt ở
vùng núi phương Bắc không khí mát lành. Miền Bắc Việt Nam là nơi hội tụ nhiều
sân gôn lớn nhất đất nước, phù hợp cho mọi cấp độ người chơi. Các sân đáng chú
ý gồm Đảo Vua và Đầm Vạc nằm giữa thiên nhiên hoang dã, sân Tam Đảo do IMG
thiết kế.

Các sân: Ngôi sao Chí Linh, Đại Lải, Đồ Sơn, Hà Nội, Đảo Vua, Móng Cái, Phượng
Hoàng, Hoàng Gia, Sky Lake, Sông Giá, Tam Đảo, Vân Trì, Đầm Vạc.
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MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

Miền Trung là thiên đường cho những du khách thực sự muốn chơi gôn tại Việt Nam.
Nằm bên những dải cát dài ven biển và được hỗ trợ bởi sân bay Đà Nẵng và Cam
Ranh (Nha Trang), các sân gôn miền Trung được xem là những điểm chơi gôn hàng
đầu đất nước với những khách sạn và bãi biển đẹp. Những sân gôn có tiếng như
Montgomerie Links, câu lạc bộ gôn Đà Nẵng do Greg Norman thiết kế tọa lạc giữa
các cồn cát và sân gôn Laguna Lăng Cô được thiết kế bởi quán quân dành 6 giải gôn
chuyên nghiệp quốc tế - Nick Faldo. Miền Trung Việt Nam nổi tiếng là một trong
những nơi có sân gôn tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

Các sân: Cửa Lò, Đà Nẵng, Diamond Bay, Laguna Lăng Cô, Montgomerie Links,
Vinpearl, Ocean Dunes, Sea Links, Đà Lạt Palace, Sacom Tuyền Lâm.

MIỀN NAM

Miền Nam có những sân gôn đẳng cấp thế giới tuyệt vời để bạn lựa chọn. Những
sân nổi bật bao gồm Sông Bé, Long Thành, Thủ Đức.

Các sân: Đồng Nai, Long Thành, Taekwang Jeongsan, Sông Bé, Twin Doves, Thủ
Đức, Vũng Tàu.
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DU LỊCH ĐI BỘ

Mặc dù được biết đến là một đất nước đông dân, nhưng vùng rừng núi phía Bắc
Việt Nam và những khu bảo tồn thiên nhiên lại hé lộ những báu vật sinh thái của
đất nước đang được bảo vệ và chờ bạn đến khám phá. Đi bộ tại Việt Nam gắn liền
với khám phá di sản văn hóa quốc gia. Nơi đây có hàng chục dân tộc thiểu số khác
nhau đang sinh sống và sẵn sàng cung cấp thức ăn, chỗ ở cho khách bộ hành mỏi
mệt. Từ độ cao chóng mặt của vùng núi phía Bắc đến cao nguyên miền Trung và
thế giới sông nước của đồng bằng sông Cửu Long - cung cấp nhiều lựa chọn cho
hành trình đi bộ tại Việt Nam.

VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Khu vực đi bộ hàng đầu Việt Nam là vùng núi phía Bắc, xứ sở của những ngọn núi
cao chót vót, những cánh rừng, những dải ruộng bậc thang và những dòng sông
hoang sơ uốn lượn. Ra khỏi thành phố và thị trấn, du khách có thể sẽ tìm được điểm
đến cho riêng mình. Tại đây, khách bộ hành được ngắm nhìn những cảnh đẹp nguyên
sơ nhất Việt Nam. Đối với khách bộ hành, khu vực vùng núi phía Bắc thật sự hấp dẫn
do nơi đây còn giữ được gần nguyên vẹn lối sống và những phong tục đặc sắc của
đồng bào các dân tộc thiểu số, khách bộ hành sẽ có nhiều cơ hội quan sát cuộc sống
địa phương, và nếu chọn đúng thời điểm, bạn sẽ được dự một phiên chợ vùng cao
đầy màu sắc. Là nơi được coi là quê hương của những ngọn núi cao nhất Việt Nam
trong đó có Phan Xi Păng với độ cao chóng mặt 3.143m, tại vùng núi phía Bắc này
khách bộ hành đã có được một kỳ nghỉ đi bộ tuyệt vời.
Những điểm du lịch đi bộ hàng đầu: Sa Pa (Lào Cai), Mai Châu (Hòa Bình), Cao Bằng,
Đồng Văn/Mèo Vạc (Hà Giang), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

TÂY NGUYÊN

Vùng núi Tây Nguyên nằm dọc biên giới Lào – Cam-pu-chia và kéo dài từ tỉnh Kon
Tum phía Bắc đến Lâm Đồng phía Nam. Mặc dù các ngọn núi nơi đây có thể không
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cao như vùng núi phía Bắc nhưng vẻ
đẹp tự nhiên và địa thế nằm trên một
loạt cao nguyên liền kề ở độ cao
1.000m bao quanh là những dãy núi
chót vót đã biến nơi đây thành điểm
đến độc đáo và khu du lịch đi bộ lý
tưởng. Tây Nguyên là xứ sở của những
khu rừng nguyên sinh và hàng loạt
vườn quốc gia, gồm một trong những
vườn quốc gia nổi tiếng nhất Việt Nam
- vườn quốc gia Cát Tiên. Tại nơi đây, lữ
khách có cơ hội gặp những động vật
hoang dã nổi bật nhất của Việt Nam và
một số loài có nguy cơ tuyệt chủng cao
nhất, gồm hổ Đông Dương, bò rừng
lớn, trâu nước hoang dã và voi châu Á.
Là địa bàn sinh sống của nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số, khách bộ hành
cũng có cơ hội chứng kiến những phong tục độc đáo và truyền thống hầu như
không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hiện đại ngày nay. Khác với vùng núi phía Bắc,
liền kề Tây Nguyên là những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà
Nẵng và điều này giúp du khách có thể dễ dàng thay đổi lịch trình khi quỹ thời
gian hạn hẹp.
Những điểm du lịch đi bộ hàng đầu: Đà Lạt (Lâm Đồng); vườn quốc gia Cát Tiên;
Buôn Ma Thuột, vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk); Pleiku (Gia Lai); Kon Tum

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Những khu rừng tươi xanh bao quanh thế giới sông nước đồng bằng sông Cửu
Long luôn tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với những chuyến bộ hành ở vùng miền
núi Việt Nam. Cuộc sống nơi đây tập trung quanh con sông vừa là nguồn sống của
người dân trong vùng vừa là đường giao thông chính của khu vực. Mặc dù du lịch
đi bộ ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày,
nhưng nơi đây lại có nhiều làng dân tộc thiểu số và những vùng bình nguyên giúp
du khách được tận hưởng chuyến đi bộ thanh nhàn. Bên cạnh đó, những tuyến
đường sông và con người sống trên vùng sông nước sẽ hấp dẫn bạn bởi những
khu chợ nổi, thuyền bè, rừng ngập mặn xanh tươi và những cánh đồng lúa trải
dài bát ngát.

Một trong những điểm đi bộ vùng núi phổ biến nhất là Núi Cấm ở An Giang
(1.224m), đỉnh núi cao nhất của vùng châu thổ. Trên đường đi, du khách sẽ đi qua
cộng đồng dân cư, đền chùa. Trên đỉnh núi Cấm là chùa Vạn Linh và từ nơi đây, du
khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ của vùng châu thổ,
những dòng sông và cánh đồng lúa bất tận của đồng bằng sông Cửu Long.
Các điểm đi bộ: Thất Sơn, Núi Cấm (An Giang)
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LƯU TRÚ TẠI NHÀ DÂN
KINH NGHIỆM SỐNG CÙNG
DÂN BẢN ĐỊA

Để thực sự hiểu về một đất nước và con
người, bạn phải tới vùng nông thôn và
đắm mình vào cuộc sống làng bản. Với du
khách, lưu trú cùng gia đình dân bản là
điều nên làm. Tới thăm làng bản sẽ là một
điểm nhấn trong chuyến đi của bạn và sẽ
bổ ích hơn nữa nếu bạn bớt chút thời
gian lưu lại qua đêm. Du khách có thể
đăng ký lưu trú qua đêm tại nhà dân
thông qua công ty du lịch hoặc trung tâm
thông tin du lịch.

NHỮNG NGÔI NHÀ THÂN THIỆN NHỮNG CON NGƯỜI NỒNG ẤM

Sống chung với gia đình dân địa phương
sẽ giúp bạn chứng kiến cuộc sống hàng
ngày của những người dân nông thôn lao
động cần cù và chân thật. Phần lớn
những ngôi nhà đón khách nghỉ qua đêm
được xây bằng gạch, điều kiện sống đơn
giản, tuy nhiên đại đa số đều trang bị
phòng tắm theo phong cách phương Tây,
ban đêm có bố trí chăn và màn chống
muỗi.
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Du khách nghỉ đêm tại Việt Nam hầu
hết trong những ngôi nhà của đồng bào
các dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày,
Thái ở miền Bắc; Ba Na, Gia Rai, Ê Đê,
Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông, Chăm
và Gia Rai ở miền Trung và miền Nam
Việt Nam. Mỗi nhóm dân tộc thiểu số
có phong tục và truyền thống riêng của
mình, được thể hiện qua trang phục,
ẩm thực, tôn giáo và kiến trúc. Du khách
nên lưu trú tại nhà dân vào ngày diễn ra
phiên chợ truyền thống, khi hầu hết các
làng bản đều trở nên sôi động.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ
HẤP DẪN
MÔI TRƯỜNG KỲ DIỆU

Nhà trọ trong dân thường ở trong các
làng nghề truyền thống vùng nông
thôn. Nơi đây chỉ có thiên nhiên ngự trị:
không khí trong lành, nước mát lạnh,
trong vắt, những khu rừng nguyên sinh,
những cánh đồng xanh ngát. Ở miền
Bắc, nhà trọ trong dân thường ở trong
thung lũng hoặc nằm xen kẽ giữa những
thửa ruộng bậc thang. Tại miền Trung,
nhà trọ có thể nằm giữa những cánh
đồng lúa, bên bờ sông uốn khúc. Còn ở
miền Nam, du khách thường lưu trú tại
các làng chài ở đồng bằng sông Cửu
Long.

Khám phá những tuyến đường rừng,
thác nước, các địa điểm bơi lội trên
sông hoặc tham gia chuyến du lịch làng
quê là những hoạt động giải trí phổ
biến. Du khách có thể tham gia chợ
phiên cùng dân bản để tìm hiểu về vùng
đất và con người mang đậm bản sắc văn
hóa riêng biệt. Những hoạt động đơn
giản như học làm đồ thủ công mỹ nghệ,
giúp gia đình chủ nhà chuẩn bị bữa ăn
tối, hoặc thử một đường cày cùng chú
trâu hiền lành… không chỉ là những
cách thức giải trí tuyệt vời mà còn giúp
bạn học được thêm nhiều điều mới mẻ.
Cùng ngồi thưởng thức bữa cơm tối với
gia đình chủ nhà, nhâm nhi chén rượu
uống cũng là một trải nghiệm thú vị mà
bạn nên thử.
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VƯỜN QUỐC
GIA HÀNG ĐẦU
CỦA VIỆT NAM

Ký hiệu về các cơ sở và hoạt động chính

3

Đi ca nô/ chèo thuyền
kayak

Các khu bơi lội

Du lịch trên thuyền

Nhà hàng/quán cà phê

Khu đạp xe

Du lịch đi bộ
Thác nước

BA BỂ

Điểm cưỡi ngựa
Dịch vụ lưu trú
Câu cá

Cùng với những chuyến đi bộ đường dài, đạp xe và ngắm các loài chim quý hiếm thì
việc ghé thăm vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai) là một hành
trình không thể thiếu đối với người yêu thiên nhiên. Nằm cách TP. Hồ Chí Minh
khoảng 160km về phía đông bắc, Cát Tiên là tổ hợp vùng đất ngập nước, đồng cỏ,
rừng và đất nông nghiệp. Đây là một trong những khu bảo tồn động vật quan trọng
nhất Việt Nam và là nơi sinh sống của loài vượn má vàng, gấu, voi, bò tót cũng như
nhiều loài chim quý. Hai trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nhà nghỉ cùng những
chuyến du lịch bằng thuyền, du lịch cộng đồng vùng sông nước luôn sẵn sàng phục
vụ bạn.

CÁT BÀ

Giống như vịnh Hạ Long, cảnh quan vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) chủ yếu là núi
đá vôi nhô lên từ biển. Có đầy đủ núi non, hang động cho khách bộ hành khám phá
và những bãi biển trải dài đẹp kỳ diệu, rất thích hợp cho bơi lội. Cát Bà có nhiều hoạt
động giải trí cho du khách. Đây cũng là nơi loài khỉ lá quý hiếm sinh sống.

PHONG NHA - KẺ BÀNG

Nằm cách Hà Nội khoảng 500km về phía nam, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
(Quảng Bình) đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Nơi đây là
một trong những điển hình địa mạo đá vôi phức tạp khu vực Đông Nam Á. Đây cũng
là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như: loài khướu bồ hóng, khỉ lá
Việt Nam, khỉ lá lông đen. Vườn quốc gia cũng nổi tiếng với mạng lưới các hang động
rộng lớn và con sông ngầm dài nhất thế giới. Những lối mòn xuyên rừng, những hang
động kỳ vĩ, các chuyến du lịch bằng thuyền luôn sẵn sàng để du khách khám phá.
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CÚC PHƯƠNG

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) nằm cách Hà Nội khoảng 100km về phía Nam.
Đây là địa điểm tốt nhất để ngắm các loài chim, đồng thời cũng là nơi sinh sống của
nhiều loài đặc hữu, bao gồm loài khỉ Delacour và chim hét đuôi ngắn. Du khách có
thể thả bộ hoặc thuê xe máy để khám phá thiên nhiên theo những con đường mòn.
Trong khuôn viên vườn quốc gia còn có trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, cửa
hàng lưu niệm, nhà hàng, nhà nghỉ.

CÁT TIÊN

Cùng với những chuyến đi bộ đường dài, đạp xe và ngắm các loài chim quý hiếm thì
việc ghé thăm vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai) là một hành
trình không thể thiếu đối với người yêu thiên nhiên. Nằm cách TP. Hồ Chí Minh
khoảng 160km về phía đông bắc, Cát Tiên là tổ hợp vùng đất ngập nước, đồng cỏ,
rừng và đất nông nghiệp. Đây là một trong những khu bảo tồn động vật quan trọng
nhất Việt Nam và là nơi sinh sống của loài vượn má vàng, gấu, voi, bò tót cũng như
nhiều loài chim quý. Hai trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nhà nghỉcùng những
chuyến du lịch bằng thuyền, du lịch cộng đồng vùng sông nước luôn sẵn sàng phục
vụ bạn.
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DU LỊCH BẰNG XE ĐẠP - XE MÁY

Hầu hết người dân Việt Nam đều đi lại bằng xe hai bánh. Dù đó là xe máy hay xe
đạp, sẽ không có cách nào để gần gũi với người dân địa phương tốt hơn là ngồi
phía sau và cùng họ rong ruổi trên đường. Với một loạt tuyến đường hiện có như
đường Hồ Chí Minh, Đồng Văn - Mèo Vạc qua dãy Hoàng Liên Sơn và rất nhiều
loại địa hình; từ đường đất bẳng phẳng của đồng bằng sông Cửu Long tới những
đường núi hùng vĩ của miền Bắc, cho tới nay du lịch bằng xe hai bánh vẫn là một
trong những cách tốt nhất để du khách hiểu về đất nước và cảm nhận những cung
đường Việt Nam. Hơn nữa, như mỗi tay đua xe đạp đều biết, không giống như đi
du lịch bằng tàu hỏa, xe buýt hoặc máy bay, xe hai bánh giúp bạn tự do đi theo
lịch trình riêng của mình và khám phá những vẻ đẹp tuyệt vời nhất của Việt Nam
mà nhiều người đã vô tình bỏ sót.

DU LỊCH BẰNG XE ĐẠP

Du khách có thể thuê xe đạp tại hầu hết các trung tâm du lịch, đây là cách tiết
kiệm nhất để khám phá Việt Nam. Đạp xe giúp du khách cảm nhận được những
nét duyên thầm của đất Việt. Khi đạp xe, du khách có thể chủ động khám phá và
trải nghiệm những đặc điểm phong phú, xác thực nhất của nhiều điểm đến theo
cách riêng của bạn. Từ những bờ biển xanh cát trắng kéo dài nhiều cây số, những
con đường hoang vu xa xôi, những ngôi làng thuần Việt, những vườn quốc gia,
những khu rừng cận nhiệt đới mát lành và địa hình đồi núi gồ ghề hoang dã, du
lịch bằng xe đạp sẽ mang đến một trải nghiệm mới lạ và riêng tư cho mọi du khách.
Khu vực quanh thị trấn Sa Pa là địa hình hoàn hảo dành cho những tay lái dày dạn
kinh nghiệm thưởng ngoạn cảnh núi non hùng vĩ, thung lũng sâu thẳm và các làng
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dân tộc thiểu số đa sắc màu. Địa hình ít yêu cầu kỹ thuật hơn là khu vực quanh Đà
Lạt - vùng đất của những cánh rừng và những ngọn đồi thoai thoải. Ngoài ra, khu
vực đồng bằng sông Cửu Long với những con đường bằng phẳng sẽ dẫn bạn qua
vùng cây xanh tươi, những làng chài truyền thống và các khu chợ nổi. Để thực
hiện một cuộc phiêu lưu thực sự, du khách có thể đạp xe suốt chiều dài đất nước
từ Bắc vào Nam theo đường Hồ Chí Minh và ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan thiên
nhiên, di sản văn hóa và lịch sử của đất nước.

DU LỊCH BẰNG XE MÁY

Lang thang trên đường bằng xe máy là một cách trải nghiệm tuyệt vời vẻ đẹp bất
tận của Việt Nam. Những con đường quanh co ven biển, những cánh đồng lúa
rộng lớn, rừng nhiệt đới, những đỉnh núi đá trùng điệp, những khu chợ nhộn nhịp,
thị trấn, và làng mạc yên bình, là những trải nghiệm thực sự hấp dẫn khi đi du lịch
bằng xe máy.
Với một hoặc hai tuần rong ruổi trên đường mòn vùng núi phía Bắc hoặc chỉ chọn
một phần hành trình như những cung đường núi xa xôi của Hà Giang, vùng đất
biên giới từ Sa Pa đến Điện Biên Phủ lịch sử, hoặc các thung lũng tươi xanh của
Mai Châu, du khách sẽ tới những điểm tham quan hấp dẫn. Đi suốt chiều dài đất
nước dọc theo đường Hồ Chí Minh - con đường huyết mạch nối hai miền Nam
Bắc trong chiến tranh chống Mỹ, du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bước
ra từ cuộc chiến và lắng nghe câu chuyện của họ; hoặc đi sâu vào vùng đồng bằng
sông Cửu Long, khám phá đồng ruộng xanh tươi và trải nghiệm cuộc sống nông
thôn.

13

Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng
với hành trình đi bộ 1-3 ngày. Ở độ
cao chóng mặt 3.143m, Phan Xi Păng
là đỉnh núi cao nhất Việt Nam và là
Ghé thăm vườn quốc gia Cát
“Mái nhà của Đông Dương”. Mặc dù
Tiên - một trong những khu bảo
không cần đến thiết bị leo núi, chuyến đi
tồn động vật quan trọng nhất Việt
đòi hỏi du khách phải có sức khỏe phù
Nam và là nơi sinh sống của loài vượn
hợp và có hướng dẫn viên đi cùng.

má vàng, gấu, voi, bò tót cũng như
nhiều loài chim quý.

Chơi gôn ở thiên đường gôn miền
Trung Việt Nam. Tại đây, những người đam mê
môn thể thao này sẽ tìm thấy những sân gôn hàng đầu,
những khách sạn và bãi biển tuyệt đẹp.

Hãy ngồi lên yên và đạp xe đến đồng bằng sông Cửu Long dọc
theo những con đường đất bằng phẳng và khám phá vùng miệt
vườn cây cối tốt tươi, những làng chài truyền thống và các khu
chợ nổi.

Hãy tới vườn quốc gia Cúc Phương ngắm các loài chim và có
cơ hội gặp nhiều loài động vật đặc hữu như khỉ Delacour, chim hét đuôi ngắn khi đang thả bộ hoặc
rong ruổi trên chiếc xe thuê.
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Hãy sống như một người dân địa
phương và dành chút thời gian ở cùng
gia đình dân bản trong ngôi nhà sàn
truyền thống Mai Châu. Tham dự một
trong những phiên chợ trong vùng vào
ngày Chủ nhật, ngắm nghía các quầy hàng
Hãy thắt đai mũ bảo hiểm và bắt đầu
thủ công mỹ nghệ và đắm mình vào cuộc
hành trình Đồng Văn - Mèo Vạc –(Hà
sống thôn bản đơn giản nhưng vô cùng
Giang). Với những đỉnh núi cao chót vót,
thú vị.
thung lũng sâu thẳm và cuộc sống làng quê
rực rỡ màu sắc, đây chắc chắn là một trong
những tuyến đường ngoạn mục nhất Đông
Nam Á.

Sững sờ trước mạng lưới rộng lớn các hang động tại Di sản
Thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận - vườn quốc gia
Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong những ví dụ điển hình về địa mạo đá vôi
phức tạp khu vực Đông Nam Á.
Khám phá những đảo núi đá vôi quanh vườn quốc gia Cát Bà, thả
bộ tới những hang động trên đảo và những bãi biển
cát trắng lý tưởng để bơi lội.
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