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CẢNH ĐẸP NÔNG THÔN VIỆT NAM 
 

 
 
Nông thôn Việt Nam, đa dạng với bản sắc dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên 
tươi đẹp, người dân hiền hòa thân thiện. Cùng ghé thăm những địa 
điểm nổi tiếng để khám phá vẻ đẹp tự nhiên chân thực của những vùng 
quê nông thôn Việt Nam trong bài viết dưới đây. 
 
1. Đồng bằng sông Cửu Long 
 

 
(Ảnh: culturetrip) 

Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực kinh tế - văn hóa đặc biệt quan trong 

ở phía nam Việt Nam. Vùng đất trù phú được thiên nhiên ưu ái ban tặng 

khí hậu thuận lợi, địa hình trù phú để làm nên những miệt vườn bốn mùa 

xanh tươi. Nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú mang đến cho 

du khách những trải nghiệm tuyệt vời. 
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Kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long đan xen chằng chịt giữa các khu 

vườn ven sông, rộng đến hàng trăm hecta, tạo thành hệ sinh thái thích 

hợp cho cuộc sống. Tour du lịch miệt vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long 

đem đến những điều mới lạ cho du khách. 

 

(Ảnh: vietnam.tm) 

Ở đây tập trung khai thác thiên nhiên sông nước và đời sống dân dã 

của người bản địa. Du khách sẽ có những cảm nhận chân thực nhất tại 

những vườn cây trĩu quả, trở thành những nông dân làm vườn hoặc 

tham quan những làng nghề truyền thống. 

 

2. Sa Pa 

 

 
(Ảnh: culturetrip) 

http://vietnam.tm/
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Đặt chân tới Sa Pa, du khách sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của 

những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Nét quyến rũ 

trùng trùng điệp điệp núi non quanh năm hòa cùng sương mây trắng 

muốt trên những mảnh ruộng bậc thang. Môi trường thiên nhiên đa 

dạng, khí hậu đặc trưng, truyền thống văn hóa độc đáo, giàu bản sắc 

dân tộc đã phát triển mô hình du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở 

Sa Pa. 

 

 
(Ảnh: culturetrip) 

Thiên đường du lịch ở Sa Pa đưa du khách trải nghiệm nóc nhà Đông 

Dương, tham quan quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh núi Fansipan, trải 

nghiệm ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa,… Dịch vụ homestay 

của người dân địa phương ngày càng phát triển và thu hút nhiều du khách 

trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân bản địa. Việc phát triển 

du lịch ở nông thôn đã tạo nguồn thu nhập dồi dào cho người dân ở Sa 

Pa. 
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3. Vườn quốc gia Ba Bể 

 

 
(Ảnh: lorearoundtheworld) 

Vườn quốc gia Ba Bể là địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng đã được 

UNESCO công nhận. Vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của thiên nhiên nơi 

đây hứa hẹn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các tín đồ đam mê du lịch. Từ 

trên cao nhìn xuống, Ba Bể như một bức tranh thủy mặc đem đến những 

cảm giác lâng lâng khó tả. Ở đây có hồ Tiên nổi tiếng được bao quanh 

bởi những cánh rừng nguyên sinh, mặt hồ bằng phẳng, không một gợn 

sóng. 

 
(Ảnh: culturetrip) 
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Trong khu vực vườn quốc gia Ba Bể, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số 

sinh sống. Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Tày sống ở những dải đất 

thấp dọc theo sông. Việc phát triển du lịch giúp cuộc sống của họ cải thiện 

tốt hơn. 

 

4. Ninh Bình 

 

 
(Ảnh: muacaves) 

Du khách trong và ngoài nước có dịp ghé thăm Ninh Bình sẽ cảm nhận 

được nét đẹp hoang sơ của đồng quê Việt. Hình ảnh những lũy tre làng, 

đồng lúa xanh mướt và làng quê thanh bình, mộc mạc. Vùng đất Ninh 

Bình có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước 

hào cùng bản sắc văn hóa dân tộc. Du lịch nông nghiệp dựa trên tiềm 

năng sẵn có của địa phương đã đưa Ninh Bình ngày càng phát triển. 

 
(Ảnh: alistair._.photography) 
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Vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiến với nét đẹp hoang sơ quyến rũ của khu 

du lịch sinh thái Tràng An, đầm Vân Long ngập nước; nét cổ kinh uy 

nghiêm ở đền thờ vua Đinh, vua Lê; kiến trúc độc đáo của nhà thờ đá 

Phát Diệm,… Khung cảnh hài hòa, bình dị nhưng rất đỗi mộc mạc của 

vùng đất cố đô luôn được du khách ưa chuộng. 

 

5. Quảng Bình 

 

                
(Ảnh: phong_nha_ke_bang) 

Nhắc đến Quảng Bình là nhắc đến động Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Nhật 

Lê trong xanh, miền quê Lệ Thủy yên bình cùng những món ăn đậm đà 

hương vị miền quê. Những núi đá vôi trùng điệp, khí hậu nhiệt đới với 

nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Quảng Bình nằm trong khu vực 

có đa dạng sinh học với nhiều nguồn gen quý hiếm. 

Khu Phong Nha - Kẻ Bàng được thiên nhiên ưu ái ban tặng những kỳ 

quan hùng vĩ, kì bí. Những hang động lung linh trong lòng đá vôi được 

hình thành từ hàng triệu năm trước. Nơi đây được mệnh danh là “Vương 

quốc hang động”, nơi tiềm ẩn nhiều điều kỳ lạ thu hút nhiều nhà thám 

hiểm, nhà khoa học về hang động và khách du lịch thập phương đến 

khám phá. 
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(Ảnh: culturetrip) 

Giờ đây, Quảng Bình không chỉ nổi tiếng với quần thể di sản thiên nhiên 

thế giới Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng mà nó càng thu hút với 

nhiều điểm đến hấp dẫn như bãi Đá Nhảy, đồi cát Quang Phú, sông 

Chày,… Nếu có dịp đến thăm Quảng Bình, du khách sẽ được trải 

nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. 

 

Theo báo Thời Đại 
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