Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt tiết kiệm
Đà Lạt là một thành phố cao nguyên, ở độ cao 1500m so với mực nước biển, thuộc
tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây có khí hậu hết sức dễ chịu và thoải mái nên từ thời Pháp
thuộc đây đã được coi là Thiên đường nghỉ dưỡng. Một chuyến Du lịch bụi Đà Lạt
hoàn hảo cần khoảng 4 ngày để các bạn có thể thưởng thức hết không khí ở nơi
đây, cùng gặp gỡ những người dân hiền lành và thưởng ngoạn được một vài cảnh
đẹp nổi bật của vùng đất cao nguyên này.
Ngày 1: di chuyển đến đà lạt
Từ Hà Nội:
Từ Hà Nội tới Đà Lạt thuận lợi nhất là di chuyển bằng máy bay. Tất cả các hãng bay
như VietNamAirlines, VietJetAir hay Jetstar đều có chuyến bay nối Hà Nội với sân
bay Liên Khương, ngoài ra, nếu bạn là du khách nước ngoài, bạn có thể dễ dàng xin
thị thực nhập cảnh Vietnam visa ngay tại sân bay.
– VietNamAirlines tất cả các ngày đều có 1 chuyến bay, chiều Hà Nội – Đà Lạt lúc
12:25 và chiều Đà Lạt – Hà Nội lúc 14:55, giá vé trong tháng 11 khoảng 2tr5/khứ hồi
nhưng đến tháng 12 và đợt Tết Dương lịch sẽ cao hơn.
– Jetstar mỗi ngày có 1 chuyến trừ thứ 7, chiều Hà Nội – Đà Lạt lúc 7:15 và chiều
Đà Lạt – Hà Nội lúc 13:15, hiện trong tháng 11 và 12 giá vé dao động khoảng dưới
2tr/khứ hồi.
– VietjetAir mỗi ngày cũng có 2 chuyến, chiều Hà NỘi – Đà Lạt lúc 7:30 và 16:15,
chiều ngược lại lúc 12:50 và 18:45, giá cạnh tranh với Jetstar.
Từ sân bay Liên Khương các bạn có thể bắt taxi sân bay về trung tâm thành phố với
giá 300k/lượt cho hơn 30km, xe taxi sẽ đưa các bạn về tới đúng điểm mà bạn yêu
cầu trong trung tâm thành phố. Còn nếu đi xe bus của sân bay thì có giá 50k/người,
xe sẽ đưa các bạn tới điểm cuối là khách sạn Hàng Không trên phố Pasteur, gần Hồ
Xuân Hương.
Từ TP HCM:
Đà Lạt cách TP HCM chỉ khoảng 300km nên nếu di chuyển từ đây khách thường
chọn xe ô tô, xe bus. Phương tiện này vừa rẻ lại vừa tiện lợi do chạy đêm thì các
bạn sẽ tiết kiệm được 1 đêm ở khách sạn.
– Xe Phương Trang: 272 – 274 – 276 Đề Thám. SĐT: 028.3837 5570 – 028. 38 333
468 – vài phút có 1 chuyến từ 6:30 đến 24:30. Giá vé: 180.000đ (ghế ngồi) –
200.000đ (giường nằm)
– Xe Thành Bưởi: 266 – 268 Lê Hồng Phong, SĐT: 028. 38 306 306 – 028. 38 308
090. Giờ nào cũng có xe chạy, giá vé: 180.000đ (ghế ngồi) – 200.000đ (giường
nằm)
– Xe Mai Linh: 028. 39 39 39 39 – 028. 39 29 29 29. Giờ nào cũng có xe chạy từ
6:00 đến 24:00. Giá vé: 155.000đ (ghế ngồi).
Nếu các bạn không muốn đi xe hãng, mà muốn đi Open bus để có thể dừng lại ở bất
kỳ điểm nào trên chặng đường, và giá vé cũng rẻ hơn, các bạn có thể chọn:
– Open Bus Phương Trang: Từ 5h00 đến 24h30, cách 30 phút một chuyến, (028) 3
837 5570.
– Open Bus KimTravel: Khởi hành lúc 8:15, từ 270 Đề Thám, (028) 920 5552.
– Open Bus Hạnh Café: Khởi hành lúc 7:30, từ 227 Phạm Ngũ Lão, 028-3920 5679
– 3837 6429
– Open Bus The Sinh Tourist: Khởi hành lúc 7h30 mỗi ngày, từ 246 – 248 Đề Thám,
028 . 3837 6833 – 063.3822 663

– Open Bus T.M Brother’cafe: Khởi hành lúc 8:00 mỗi ngày, từ 228 Đề Thám, 0288377764 – 9120558
Từ Nha Trang:
Rất nhiều khách du lịch kết hợp việc đi Đà Lạt cùng với thành phố biển Nha Trang
do 2 thành phố này khá gần nhau, khách có thể di chuyển bằng ô tô một cách dễ
dàng và thuận tiện. Giá vé tùy hãng dao động trong khoảng 80-120k/người.
– Xe Mai Linh: 20A, Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, 0988.004.888 – 0914.355.459,
xuất phát lúc 8:30 và 15:00 hàng ngày.
– Xe Phương Trang: 5 Lê Thánh Tôn, Tp.Nha Trang, xuất phát lúc 8:00 – 10:00 14:00
Với ngày này, các bạn có thể đi máy bay đến Đà Lạt vào buổi chiều, sắp xếp khách
sạn, chỗ ở và đi dạo quanh khu vực trung tâm. Buổi tối các bạn có thể ghé chợ đêm
Đà Lạt chơi. Nếu các bạn di chuyển bằng xe ô tô hoặc open bus thì coi như không
mất nửa ngày để sắp xếp việc này.
Gợi ý khách sạn ở Đà Lạt:
Để thuận tiện cho chuyến du lịch bụi Đà Lạt của mình, bạn nên thuê khách sạn ở
khu Hòa Bình, có nghĩa là khu vực gần chợ Đà Lạt, đi bộ 1 quãng là tới Hồ Xuân
Hương.
Khách sạn lớn giá khoảng hơn 1tr/phòng thì có:
– Saphir Dalat Hotel: số 9 Phan Như Thạch
– Golf 3 Hotel: số 4 Nguyễn Thị Minh Khai
– Royal DaLat: 24: Nguyễn Chí Thanh
Khách sạn nhỏ hơn, giá khoảng 3-500k/đêm
– Hải Uyên: 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
– Phú Quý: 39 Nguyễn Văn Cừ
– Nhật Tân: 50 Nguyễn Chí Thanh
– Phố Núi: 46 Nguyễn Chí Thanh
– Agribank 1 Hotel: 1B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Khu vực thứ 2 cũng khá gần Trung tâm, yên tĩnh, thoáng đãng hơn, giá rẻ hơn là
khu vực gần Nhà thờ Con Gà thay vì gần chợ Trung tâm.
Khách sạn lớn thì có:
– DaLat Palace: 12 Trần Phú
– DaLat Du Park: 15 Trần Phú
Nhà nghỉ giá 2-400k/đêm:
– Y Lan Hotel: Lot B5-B6 đường Ba Tháng Hai
– Lá Xanh: số 65 đường Ba Tháng Hai
– Dalat Backpacker Hostel: 11 Hà Huy Tập
Khách sạn các bạn nên đặt trước trên Hotels in Da Lat hoặc các trang booking
khách sạn trước để tránh việc đến nơi rồi lại mất thời gian đi tìm phòng.
Nếu các bạn đi nhóm đông hoặc gia đình đông người, các bạn có thể chọn ở kiểu
biệt thự:
– Biệt thự Hoa Hồng: 35 Trần Bình Trọng, 0977958575
– Biệt thự số 14: số 1 Quang Trung, 0908847604- 0633810898. Trong khu số 1
Quang Trung này có còn rất nhiều các biệt thự nữa nhưng biệt thự số 14 rất đẹp,
xung quanh có vườn và chủ nhà thì hết sức nhiệt tình.
NGÀY 1: THAM QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Các bạn có thể dành 1 đến 2 ngày để tham quan khu vực bên trong thành phố Đà
Lạt. Nếu đúng dịp lễ hội hoa thì nhất định các bạn sẽ mất tới 2 ngày để chơi loanh
quanh trong khu vực trung tâm này.
Buối sáng các bạn nên dậy sớm để ngắm sương sớm trên Hồ Xuân Hương và
thưởng thức không khí cao nguyên, sau đó về ăn thử món Bún bò ở Ấp ánh sáng
hoặc Bánh canh Xuân An gần bưu điện thành phố. Ăn sáng ở Đà Lạt chỉ mất 2025k/suất mà rất ngon và đầy đặn. Có thể làm một ly cà phê ở Cà phê Tùng, khu Hòa
Bình ngắm phố xá trước khi đi tham quan ở đâu đó. Đi du lịch bụi Đà Lạt đừng vội
vã, nhịp sống ở đây rất chậm rãi, các bạn cũng nên sống chậm một chút, từ từ
thưởng thức những thú vui ở đây, như thế mới thực là thú vị.
Buổi sáng đầu tiên, các bạn có thể qua Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt hay còn gọi là Nhà
thờ Con Gà để chụp ảnh và tham quan một trong những công trình tiêu biểu và cổ
xưa nhất của thành phố này.
Sau đó đi theo đường Trần Phú và Đào Duy Từ vào Dinh Bảo Đại (Dinh 3).
Buổi trưa các bạn có thể quay lại khu vực Trung tâm ăn trưa và chiều sẽ đi vòng
sang hướng ngược lại ghé thăm: nhà thờ Domaine De Maria, chùa Linh Sơn và
Vườn hoa Đà Lạt.
Nếu đúng dịp Festival Hoa Đà Lạt thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để thưởng
thức vườn hoa này đấy.
Ngoài ra còn 1 địa danh nổi tiếng nữa đó là khu trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt
với quần thể kiến trúc Pháp độc đáo, với nhiều người thì hình ảnh Đà Lạt hay gắn
liền với biểu tượng tháp Chuông của ngôi trường cổ kính này, các bạn có thể kết
hợp đi thăm Ga Đà Lạt sau đó qua trường chơi, vì 2 điểm này khá gần nhau. Thủ
tục ra vào trường đơn giản thôi, bạn cần có giấy CMND, hoặc bất kỳ mọi giấy tờ có
dán ảnh để bảo vệ lưu lại nhật ký, sau đó bạn có thể dễ dàng vào gửi xe rồi thăm
quan trường. Đa phần mọi người tới đây chụp ảnh để làm kỷ niệm.
Hướng dẫn Đi lại trong thành phố Đà Lạt
Các bạn có thể thuê xe máy để di chuyển tới các địa điểm tham quan trong thành
phố để chủ động việc di chuyển của mình hoặc nếu đi nhóm lớn thì có thể gọi taxi
hoặc xe điện để di chuyển từ điểm này sang điểm khác.
– Thuê xe máy: bạn có thể thuê ngay tại ks mà mình ở rất dễ dàng. Nếu ks không
cung cấp dịch vụ này thì lễ tân cũng có thể gọi tới địa điểm thuê xe giúp bạn. Hoặc
bạn có thể liên hệ các đơn vị cho thuê xe, báo khách sạn mình đang ở và họ sẽ
mang xe đến. Giá thuê xe ở Đà Lạt khá rẻ, tùy loại xe dao động khoảng 100150k/ngày. Xe bạn có thể thuê vài ngày liền cũng được và có sẵn mũ bảo hiểm đi
kèm. Nếu tự thuê xe máy, các bạn có thể gọi những số đt này: 0918 012 843 –
0263 823635.
– Thuê xe đạp hay xe đạp đôi cũng là một lựa chọn hay để đi loanh quanh trong Đà
Lạt. Giá thuê xe đạp thì thường tính theo giờ, 20k/giờ. Quanh Hồ Xuân Hương có
rất nhiều điểm cho thuê xe đạp và bạn chỉ cần để lại CMTND là được.
– Thuê ô tô riêng: nếu là nhóm lớn và đi nhiều điểm xa thành phố hơn, có thể các
bạn cần thuê xe dạng này cho tiện di chuyển. Giá thuê xe sẽ được tính theo ngày,
từ 8:00 đến 17:00 khoảng 1 triệu, quá giờ tính thêm 100k/h. Thuê xe ô tô các bạn có
thể liên hệ ngay với lễ tân khách sạn và thường đây là giá đối với xe có lái.
– Xe điện: là một dịch vụ của Mai Linh Đà Lạt, chở được 6-7 người, khách du lịch có
thể chọn mua vé đi 1 vòng theo lộ trình có sẵn hoặc thỏa thuận để thuê 1 chiếc xe
điện trọn gói, đi theo yêu cầu của mình. SĐT quầy vé xe điện là: 0263 285066.
– Taxi cũng là một lựa chọn với các bạn thích đi bộ, những điểm xa hơn các bạn có
thể gọi taxi để di chuyển:

Taxi Anh Đào: (0263). 3570570
Taxi Đà Lạt Toserco: (0263). 3830 830
Taxi Thắng Lợi: (0263). 3835 835
Taxi Phương Trang Đà Lạt: 02633 556 556 – 0263 35 35 35 35
Taxi Mai Linh Đà Lạt (0263) 35 11111
Đà Lạt taxi: 0263.3556655 – 3 533 222
NGÀY 2: ĐÀ LẠT – TRẠI MÁT – CHÙA LINH PHƯỚC
Đà Lạt có Ga xe lửa Đà Lạt là một trong những công trình tiêu biểu của thành phố,
là nhà ga cao nhất và cổ nhất (cùng với nhà ga Hải Phòng). Nơi đây còn lại 7km
đường sắt răng cưa tới ga Trại Mát, vốn trước kia là một phần của tuyến đường sắt
Tháp Chàm – Đà Lạt. Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát này được khôi phục lại
vào năm 1997 để phục vụ khách du lịch.
Tới Ga Trại Mát các bạn có thể ghé chơi chợ Trại Mát, biệt thự nghỉ mát của Vua
Bảo Đại và đặc biệt là Chùa Linh Phước. Đây là ngôi chùa nổi tiếng với kiến trúc
khảm sành độc đáo, cổng chùa có một con rồng được làm từ vỏ của 12000 chai
thủy tinh nên chùa còn có tên khác là Chùa Ve Chai.
Giờ tàu chạy từ ga Đà Lạt có những chuyến: 8:45 – 9h50 – 11:55 – 14:00 – 16:00
Mỗi lượt đi phải có 20 vé tàu mới chạy và tối đa bán 80 vé. Giá vé khứ hồi là
85k/người, các bạn có thể về vào bất kỳ chuyến nào trong ngày.
Nếu không chọn phương tiện di chuyển là tàu hỏa, thì các bạn có thể bắt xe bus với
giá 12k hoặc chỉ mất khoảng 30’ di chuyển bằng xe máy. Trên đường đi các bạn có
thể dừng lại để chụp ảnh những con đường dốc mờ sương hoặc những sườn đồi
xanh mơn mởn với các loại cây hoa, cây rau hoặc cây ăn quả…
Với những người thích cách đi lại thong thả, chậm rãi thì có thể đi chơi khu vực này
trọn 1 ngày. Nhưng nếu các bạn trẻ thích tham quan được nhiều nơi thì buổi chiều
có thể kết hợp đi thêm 1 điểm nữa gần khu vực trung tâm thành phố như Thung
lũng Tình Yêu và Đà Lạt Sử quán.
Buổi chiều các bạn có thể đi:
– Thung lũng Tình Yêu chỉ cách trung tâm khoảng 5km về hướng Bắc. Đây có đồi
thông đẹp, kết hợp với vườn hoa rộng lớn, nhiều loại hoa đẹp, thích hợp với các
nhóm lớn tổ chức picnic luôn trong khu vực này.
– Đà Lạt Sử quán ngay gần Thung lũng Tình yêu, được coi như là một Bảo tàng về
nghệ thuật thêu Việt Nam. Khu vực này có kiến trúc độc đáo, được đầu tư hết sức
công phu và mang đậm tính nghệ thuật. Nếu muốn tìm hiểu về Nghệ thuật thêu hay
các sản phẩm tranh thêu tay XQ thì các bạn không nên bỏ qua điểm này.
NGÀY 3: ĐÀ LẠT – THUNG LŨNG VÀNG – LÀNG CÙ LẦN – LANG BIANG
Lộ trình ngày thứ 3 các bạn có thể đi về phía Tây Bắc của Đà Lạt, theo bản đồ bên
dưới hoặc ngược lại cũng được vì tất cả các điểm này về cơ bản khá gần nhau và
thuận đường.
Tổng quãng đường cho cả ngày thứ 3 này chỉ khoảng 50km nhưng bạn sẽ khá mất
thời gian cho chuyện đi lại vì phải nói là đường đi quá đẹp, bạn sẽ không thể đi
thẳng một mạch đến điểm đó được mà sẽ phải dừng lại, dừng lại nhiều lần để ngắm
nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp hay chụp một vài bức ảnh.
Các bạn đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến một ngã ba sẽ có biển chỉ bên trái là
đường đi Thung lũng Vàng, bên phải là đi Lang Biang. Các bạn theo đường nào
cũng được, mình thì chọn đi Thung lũng Vàng trước. Đường vào Thung lũng Vàng
hai bên là bạt ngàn thông, con đường trải nhựa thẳng tắp, vào mùa dã quỳ, con
đường này còn sống động hơn nữa vì sắc vàng cam rực rỡ của dã quỳ.

Thung Lũng Vàng là một khu du lịch tự nhiên kết hợp với nhân tạo, ứng dụng nghệ
thuật sắp đặt trong thiết kế và nằm cạnh hồ Đankia. Đây vốn là khu vực rừng thông
nguyên sinh rộng lớn được Nhà máy nước Đankia – Suối Vàng cải tạo lại. Từ trên
dốc nhìn xuống, Thung lũng Vàng giống như một bức tranh sơn thủy khổng lồ, tạo
ấn tượng sâu sắc với khách du lịch.
Từ Thung lũng Vàng, các bạn đi sang Làng Cù Lần ở gần đó để hòa mình với đời
sống của bà con người dân K’Ho. Khu vực này không như các khu du lịch khác, khá
hoang sơ và tĩnh lặng. Trên đường đi các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ
Đankia tuyệt đẹp hoặc chụp ảnh đập nước lớn Ankroet. Làng có cái tên khá lạ này
bắt nguồn từ việc đây là nơi sinh sống của Cu Li hay Cù Lần, là con thú giống con
sóc nhưng mắt to, rất nhút nhát, sống trên cây. Và người dân bản ở đây sống bằng
nghề chế tác con Cu Li hay con Cù Lần để bán. Đây là thông tin mình nghe người
trong làng nói vậy chứ thực là trước giờ cũng chỉ biết mỗi thông tin là lông con Cu Li
dùng để cầm máu. Các bạn có thể thuê xe jeep để đi một vòng tham quan rừng
nguyên sinh với giá 300k/xe/4 người. Trong làng Cù Lần còn có các địa danh nghe
rất buồn cười như Dốc Trời Ơi, chợ CHồm Hổm… Chợ Chồm Hổm, vốn chỉ là một
ngôi nhà sàn bán các đồ lưu niệm, và món hàng tất nhiên phải có đó là những con
Cu Li hay Cù Lần nhồi bông. Khách du lịch có thể đăng ký ngủ đêm, đốt lửa trại,
giao lưu văn hóa ở đây nếu khách đi đoàn đông khoảng 25-30 người trở lên.
Sau khi rời làng Cù Lần, các bạn có thể di chuyển sang Cao nguyên Lang Biang, lúc
này vào khoảng tầm trưa, nắng to và trời trong, rõ các bạn có thể ngắm cảnh từ đỉnh
núi thuận lợi hơn.
Tới Lang Biang các bạn lại tiếp tục được di chuyển lên đỉnh núi bằng xe jeep, giá
cũng 300k/xe/4 -6 người. Cảm giác vượt đèo bằng xe này hết sức mạo hiểm và
không kém phần thú vị. Xe sẽ đưa các bạn lên đỉnh núi, bạn có thể ở trên đó chơi từ
45’ đến 1h30’ và xuống bằng bất kỳ chiếc xe jeep nào mà không cần phải đúng
chiếc xe bạn đã lên.
Nếu bạn thích bộ môn leo núi, bạn có thể leo bộ lên, quãng đường dài khoảng 6km
nên cũng không tốn nhiều thời gian đâu.
Trên đường từ cao nguyên Lang Biang về, nếu vẫn còn sớm các bạn có thể ghé
một vườn dâu ven đường hái dâu, giá chung khoảng 70-80k/kg. Tất nhiên giá này
đắt hơn dâu bán ngoài chợ nhưng các bạn sẽ có được cảm giác vui sướng khi thu
hoạch.
Mình cập nhật thêm các loại giá vé:
– Vé vào Thung lũng vàng: 30k
– Vé vào làng Cù Lần: 30k
– Vé vào cao nguyên Lang Biang: 20k
NGÀY 4: ĐÀ LẠT – THÁC PRENN – THÁC DATANLA – HỒ TUYỀN LÂM – THIỀN
VIỆN TRÚC LÂM
Lộ trình du lịch bụi Đà Lạt ngày thứ 4 các bạn có thể tham quan các điểm ở phía
Nam Đà Lạt, có thể đi xuôi hoặc ngược vì lộ trình này theo một cung tròn.
Tổng quãng đường cũng chỉ khoảng 30km cho tất cả chiều đi và chiều về nhưng các
bạn sẽ khá mất thời gian cho từng điểm vì ở các khu vực thác có trò chơi rất thú vị.
Buổi sáng các bạn có thể đi theo đường đèo Mimosa tới thác Prenn. Các bạn có thể
di chuyển tới đây rồi mới ăn sáng vì ở đây có món cháo cá rất ngon, ngay khu nhà
hàng phía đầu cổng vào, giá 160k-200k/nồi cho 4-5 người ăn. Thác Prenn có một
cây cầu gỗ phía trong làn nước đổ xuống từ trên cao khá đặc biệt nhưng cũng
không có gì chơi ở đây nên các bạn sẽ đi nhanh thôi.

Từ thác Prenn, các bạn không đi theo đường đèo Mimosa quay về mà đi bằng
đường đèo Prenn tới thác Datanla. Thác Datanla lớn hơn nhiều, chảy từ trên cao,
qua 7 tầng núi đá dội xuống những phiến đá lớn. Từ trên cao có hệ thống xe trượt
mạo hiểm đưa khách xuống chân thác, các bạn trẻ đi du lịch thì nên chơi trò này,
chiều dài máng trượt gần 1000m và nhiều đoạn cua nghiêng, gấp khúc sẽ đem lại
cho các bạn cảm giác rất phấn khích. Còn các gia đình có người lớn và trẻ nhỏ thì
không nên chơi trò này mà nên leo bộ xuống. Khi đi lên thì có thể đi lên bằng xe
trượt được vì lúc này chỉ có cáp kéo xe lên rất chậm nên không có gì nguy hiểm hay
đáng sợ nữa cả.
Rời khỏi thác Datanla, các bạn đi thêm 1 quãng nữa sẽ vào đến hồ Tuyền Lâm, một
hồ nước ngọt, lớn nhất ở Đà Lạt. Đây được coi là khu vực có nhiều cảnh quan đẹp
và dịch vụ du lịch phong phú. Bạn có thể đi dạo quanh hồ, thuê võng nằm nghỉ hoặc
thuê thuyền đi dạo trên hồ với giá 200k/thuyền/6-8 người. Thuyền cũng có thể đưa
bạn tới những hòn đảo nhỏ thuộc sự quản lý của khu du lịch Đá Tiên hoặc Đà Lạt
Tourist để ăn trưa trên đảo. Đây cũng là lý do mình gợi ý các bạn di chuyển theo lộ
trình này.
Ăn trưa và nghỉ ngơi trên đảo xong các bạn có thể đi theo một lối nhỏ cạnh hồ để lên
Thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện nằm trên núi Phượng Hoàng, không khí hết sức
thanh tịnh. Với không gian khoáng đạt và rộng rãi, với những người yêu thích sự
yên tĩnh thì có lẽ sẽ mất cả buổi chiều để vãn cảnh Thiền viện.
Nếu không đi phương tiện tự túc thì lúc này các bạn có thể ra cổng Thiền viện đi cáp
treo về, vừa kịp lúc ngắm nhìn thành phố Đà Lạt lúc lên đèn.
Giá vé vào cổng các điểm:
– Cáp treo Thiền viện 1 chiều: 70k, khứ hồi 100k.
– Vé vào thác Prenn: 15k
– Vé vào thác Datanla: 10k
– Trượt máng ở thác Datanla: 40k/người
Tối cuối cùng ở Đà Lạt các bạn nên dành thời gian để lượn chợ đêm Đà Lạt, thưởng
thức vài món ăn vặt và mua quà về cho gia đình và bạn bè.
Nếu các bạn đi xe bus thì ngay trong đêm có thể lên xe trở về còn nếu các bạn đi
máy bay thì có lẽ sẽ đủ thời gian cho 1 chầu cà phê trước khi rời khỏi thành phố cao
nguyên này.
CHỤP HOA DÃ QUỲ Ở ĐÀ LẠT
Lịch trình gợi ý kể trên đều đi qua những cung đường có rất nhiều dã quỳ nở rộ vào
dịp cuối năm. Nếu các bạn đi Đà Lạt đúng dịp này thì chỉ cần đi chậm lại 1 chút, chú
ý hai bên đường sẽ thấy bạt ngàn những vạt hoa dã quỳ nở rực rỡ, phủ màu vàng
cam lên khắp những con đường, những quả đồi…
Một vài điểm chụp ảnh hoa dã quỳ các bạn có thể tham khảo ở bên dưới:
– Đường dẫn vào làng hoa Vạn Thành: từ sân bay Cam Ly đã bỏ hoang, các bạn đã
có thể nhìn thấy rất nhiều bụi dã quỳ rất lớn.
– Đường vào thung lũng Vàng
– Đường vào cao nguyên Lang Biang
– Cung đường Đà Lạt – thác Voi
– Đường cao tốc Liên Khương: đi trên đường chính các bạn đã nhìn thấy những đồi
hoa dã quỳ phủ vàng ở 2 bên đường rồi nên chỉ cần tìm đường đi sâu vào phía
trong mà thôi.
– Đường đèo D’ran
– Đường đèo Phú Hiệp, đường đi Tà Nùng, đoạn suối Thông

Để chụp dã quỳ đẹp các bạn nên đi sớm và khoảng 8-9h sáng là thời điểm đẹp nhất
vì đây là lúc nhiều nắng nhất trong ngày. Hoặc chụp lúc 3h chiều vì chỉ sau 4h là trời
đã dần lạnh hơn và nắng rất kém, ảnh sẽ không được đẹp.

