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NHỮNG ĐIỂM ĐẾN DU XUÂN TUYỆT VỜI DỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC 

 

Mỗi khi mùa xuân về, khắp núi rừng Tây Bắc giống như đang khoác lên mình chiếc áo 

mới, đẹp tươi, thơ mộng và rất tình, giống như một bức tranh xinh đẹp khiến chúng ta thật 

say mê. Khám phá những điểm đến trong dịp Tết Nguyên Đán 2017 tuyệt vời dọc đất nước 

nhé 

Tây Bắc 

 

 

Mỗi khi mùa xuân về trên bản làng, cả núi rừng nơi đây luôn đẹp tựa như bức tranh thiên 

nhiên vô cùng tuyệt đẹp khiến du khách luôn phải đắm say. 

Trong tiết trời xuân se lạnh tuyệt vời, khi bạn mặc những chiếc áo ấm áp nhiều màu sắc, cùng 

chiêm ngưỡng ngắm nhìn những ruộng bậc thang đầy màu sắc trùng điệp, cùng con đường uốn 

lượn một cách mờ ảo nhất trong sương sớm mai, cùng hòa vào bầu không khí vô cùng sôi động 

của những phiên chợ cũng như những món ăn đặc sản tuyệt vời của núi rừng Tây Bắc được coi 

là một trải nghiệm khó quên. 

Đừng bỏ qua thị trấn Sapa trong tour Tây Bắc của bạn nhé. 

Hà Nội 

 

http://www.dulichdaiviet.com/tag/du-lich-tet-nguyen-dan.aspx
http://www.dulichdaiviet.com/tour/tour-sapa-kham-pha-fansipan-bang-cap-treo.aspx
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Hà Nội mỗi khi Tết về lại mang đến vẻ đẹp cổ truyền còn nguyên vẹn, với cánh hoa đào 

đẹp nhẹ nhàng xinh tươi như người con gái Hà Thành đang đi hái lộc đầu năm. Những nét 

duyên thầm ấy luôn lan tỏa và sau đó đẹp nhẹ nhàng, những cánh đào xinh đẹp nhẹ nhàng. Mỗi 

lần đến Hà Nội và trải nghiệm bầu không khí tết vui tươi nhất xuất hiện ở khắp mọi nơi. 

Đà Nẵng 

 

Đà Nẵng là nơi được đánh giá là một điểm đến bạn không thể bỏ qua mỗi dịp năm mới về. 

Thời điểm này, cả thành phố Đà Nẵng đều có những chương trình biểu diễn vô cùng đặc sắc đẻ 

có được những khoảnh khắc ý nghĩa nhất vào mỗi thời điểm chuyển mùa.  

Với điều thú vị như biển Mỹ Khê, Bà Nà, Sơn Trà, Huế, Hội An…chắc chắn sẽ mang đến 

những điều tuyệt vời nhất cho du khách. 

Nha Trang 

 

Thành phố biển Nha Trang vào mỗi mùa xuân có mùa nắng ấm chan hòa cùng biển lặng 

sóng cùng những hoạt động vui chơi hấp dẫn.  

Đến với Nha Trang, và đến với khu Vinpeal Land, bạn có thể khám phá được rất nhiều 

những địa danh hấp dẫn và thú vị như: Suối khoáng nóng, chợ Đầm, biển Dốc Lết, Chánh Tòa, 

Long Sơn…Nếu như bạn muốn sôi động và du khách sẽ có rất nhiều không gian để hòa mình 

vào bầu không khí tuyệt vời, sôi động ở đây. 
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Đà Lạt 

 

Mùa xuân ở Đà Lạt lại giống như một nàng tiên nữ tuổi xuân thì, luôn rạng rỡ và đầy tươi 

vui, đến đây, điều du khách luôn cảm nhận được đó là những con đường tuyệt đẹp, cùng hít thở 

bầy không khí trong lành tuyệt đẹp bên những quán nhỏ xinh xắn, cùng nhấp nháp ly cà phê ấm 

nóng và luôn cảm nhận được thời khắc giao mùa ấn tượng nhất bên người thân. 

Nguyễn Huyền  
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