
Thành phố Đà Lạt nằm ở Tây Nguyên, có khí hậu mát mẻ quanh năm. Thành phố 
này rất thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng và là nơi lý tưởng để các cặp vợ chồng son 
tận hưởng tuần trăng mật lãng mạn. Đà Lạt luôn được xem là điểm tránh nóng tuyệt 
vời nhưng vào mùa hè thường có mưa rả rích. Hai chữ Đà Lạt khi chúng ta đọc tới 
bạn sẽ cảm thấy nó vừa lạ vừa quên và điều đó cũng là đặc tính của vùng đất này 
có những lúc bạn sẽ cảm thấy Đà Lạt như một nàng kiều nữ đang ngủ giữa một 
rừng thông và cũng có những lúc cảm thấy Đà Lạt như một chàng dũng sĩ đứng 
ngàn năm giữa rừng thông lạnh leo để chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ nếu hỏi nơi nào 
ở VIỆT NAM để lại cho tôi cảm xúc nhiều nhất đó chính là Đà Lạt - một thành phố 
cao nguyên đã giữ lại bao kỉ niệm của cuộc đời tôi. 
 
Thời điểm du lịch Đà Lạt tuyệt nhất là tháng 7, 8, 9. Đà Lạt có hai mùa rõ rệt: mùa 
mưa và mùa khô. Mùa mưa trùng với mùa gió mùa tây nam, bắt đầu từ tháng 5 và 
kết thúc vào tháng 10. Còn mùa khô trùng với mùa gió mùa đông bắc, kéo dài từ 
tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Ngoại trừ khoảng thời gian từ tháng 12 
đến tháng 3 thì thời tiết ẩm ướt, se lạnh diễn ra quanh năm. Khoảng buổi sáng thì 
đường phố khá khô ráo, không khí trong trẻo và không ẩm ướt lắm, tuy nhiên tầm 
chiều ngả tối thì bắt đầu có những giọt mưa hoặc (có thể) có một chút sương mù lan 
tới khiến cho nhiều du khách có thể không quen. Vào mùa khô, Đà Lạt chịu ảnh 
hưởng của khối không khí biển Đông, mang lại thời tiết nắng ấm, ít mây, không 
mưa, nhiệt độ hạ thấp về ban đêm và biên độ nhiệt lớn. 
 
Bạn vượt qua 300K km từ TP Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1 rồi đến ngã ba DẦU GIÂY 
rẽ vào quốc lộ 2O đi đến cuối đường bạn sẽ đến được Đà Lạt, nơi được mệnh danh 
là TP TÌNH YÊU – từ địa hình đồng bằng cứ di chuyển theo quốc lộ 20 thì bạn sẽ 
thấy được sự thay đổi địa hình một cách rất độc đáo tất cả điều do bàn tay của 
thượng đế tạo ra bạn sẽ thư gian khi ngồi trong xe ngắm nhìn những dãy núi nối tiếp 
nhau những cánh rừng lá kim xanh liên kề nhau và đặc biệt ban phải vượt qua được 
4 ngọn đèo thì mới đến được nơi của tình yêu bắt đầu cũng như những mối tình khi 
cùng nhau vượt qua những khó khăn thì sẽ đến được sự hạnh phúc dài lâu. Nếu ai 
chưa một lần đến Đà Lạt thì chắn chắn sẽ không hình dung được ở cuối đoạn 
đường quốc lộ 20 này lại có một thành phố tươi đẹp nằm giữa rừng thông và trên 
đỉnh núi như thành phố Đà Lạt. 
 
Bạn vượt qua được chẳng đường dài của quốc lộ 20 thì bạn sẽ đến một thành phố 
nhỏ nằm gọn trên cao nguyên LÂM VIÊN và thắng cảnh đầu tiên mỗi du khách sẽ 
thấy được đó chính là một hồ nước to nằm ngay khu trung tâm tô điểm cho vẻ đẹp 
của thành phố tình yêu và cũng là nơi minh chứng cho bao mối tình. Cũng đã nhiều 
du khách nhầm lẫn rằng hồ nước này mang tên của một nữ sĩ thơ văn nhưng thật 
chất đó chỉ là sự trùng hợp một hồ nước vào mùa xuân có mùi thơm nên gọi hồ này 
là HỒ XUÂN HƯƠNG. 
 
Những điều cần biết khi đi du lịch Đà Lạt 

• Các giấy tờ cần thiết như chứng minh thư, hộ chiếu và Vietnam visa (nếu bạn 
là khách nước ngoài). 

• Tiền, thẻ ATM, Credit card 

• Vệ sinh cá nhân 

• Đồ điện tử 

• Trang phục 

• Đặt khách sạn ở Đà Lạt trực tuyến với hotels in Da Lat  

https://getvietnamvisa.com/
https://www.hotels-in-vietnam.com/dalat.html


• Phương tiện giao thông 

• Mua sắm 

• Ẩm thực 

• Tour du lịch địa phương 
 
Một số lưu ý khác 

- Trong hành lý tư trang để tại khách sạn ở Đà Lạt, Quý khách lưu ý khoá lại 
hành lý cẩn thận trước khi rời khách sạn, không nên để các đồ có giá trị lớn 
hoặc tiền bạc trong hành lý để tại khách sạn. 

- Trong trường hợp khách gặp vấn đề về sức khỏe thì phải báo ngay cho lễ tân 
khách sạn để nhờ giúp đỡ. 

- Đối với những khách có bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch… cần 
phải mang theo thuốc đặc trị. 

- Khi mua sắm cần tham khảo một số địa điểm đáng tin cây trước khi mua. 
- Khi đi tham quan theo tour thì các bạn nên đi theo đoàn và theo sự chỉ dẫn 

của hướng dẫn viên, không nên tự ý tách đoàn. 
- Quý khách nên giữ danh thiếp khách sạn nơi mình cư trú phòng khi lạc 

đường. 
 
Các điểm du lịch đáng chú ý tại Đà Lạt 

1. Thác Cam Ly: cách trung tâm thành phố 2km, nằm cuối đường Hoàng Văn 
Thụ 

2. Thác Đatanla: Cách trung tâm TP Đà Lạt 5 km trên đường đèo Prenn vào 
thành phố, được công nhận thắng cảnh quốc gia năm 1998. 

3. Thác Prenn: nằm ở chân đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km 
4. Hồ Than Thở: cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía Bắc. 
5. Thung lũng Tình yêu: cách trung tâm Đà Lạt 5,5 km về phía Bắc. 
6. Vườn hoa thành phố: nằm ở cạnh Hồ Xuân Hương, bên cạnh đồi Cù thơ 

mộng, cách trung tâm thành phố 2 km. 
7. Tham quan sân Golf và làm quen với môn đánh golf: Đà Lạt có 3 đồi Cù được 

ngưới Pháp xây dựng thành một sân golf 9 lỗ từ thời Pháp. 
8. Vườn hoa Minh Tâm: đường Mimosa cách trung tâm Đà Lạt 3km 
9. Lâu đài mạng nhện: đường Huỳnh Thúc Kháng: Xây dưng năm 1990 như là 

một công trình có lối kiến trúc kỳ dịma2 chủ nhân của nó là nữ kiến trúc sư 
Đặng Việt Nga. 

10. Thung lũng vàng: đường Ankroet, xã Lát, huyện Lạc Dương, cách trung tâm 
Đà Lạt 15km về phía Bắc). 

11. Hồ Đankia – Suối Vàng: Nằm cách trung tâm Đà Lạt 18km về hướng Bắc, Hồ 
Đankia –suối Vàng trông như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân 
nằm phơi mình bên những đồi thong xanh biếc chập chùng. 

12. Dinh Bảo Đại (biệt điện số 3): Nằm trên đường Triệu Việt Vương, tọa lạc trên 
một quả đồi cao có những cánh rừng thông xanh bao bọc khá đẹp. 

13. Dinh toàn quyền (Dinh II): là một công trình kiến trúc tại thành phố Đà Lạt, 
Việt Nam, nằm trên một ngọn đồi thông ở độ cao 1.540m so với mực nước 
biển, cạnh đường Trần Hưng Đạo, cách trung tâm Đà Lạt 2 km về hướng 
Đông-Nam 

14. Dinh 1: Từ Dinh 2 theo đường Trần Hưng Đạo Hùng Vương đến ngã 3 Trại 
Hầm rẽ trái khoảng 400m du khách sẽ đến với Dinh 1. 

15. Bảo tàng Lâm Đồng: Nằm trên đường Hùng Vương giữa Dinh 2 và Dinh 1, 
cách trung tâm Đà Lạt gần 4 km. 

https://www.dulichso.com/da-lat.html


16. Trường ĐH Đà Lạt: Cách trung tâm Đà Lạt 2km, nằm ở số 1 Phù Đổng Thiên 
Vương, thời Pháp là khu vực của trường Thiếu sinh quân hỗn hợp Âu Á, cuối 
thập niên 50 trở thành một viện đại học tư thục, các tòa nhà hay giảng đường 
của trường đều mang những cái tên lấy từ sách Trung Dung và Kinh Thi như 
Năng Tĩnh, Đạt Nhân, Minh Thành… 

17. Đà Lạt sử quán: Nằm cạnh KDL Thung lũng tình yêu, hoạt động từ năm 2002 
và được du khách biết đến như là một bảo tàng nghệ thuật về nghề thêu 
tranh nghệ thuật (thêu tay trên lụa) Việt Nam. 

18. Khu du lịch đồi Mộng Mơ: Gần Thung lũng Tình yêu và Đà Lạt sử quán. 
Ngoài tham quan vườn hoa cây cảnh, suối nước nhân tạo, hóa trang dân tộc 
còn có biểu diễn văn nghệ cồng chiêng, tham quan mô hình Vạn Lý Trường 
Thành thu nhỏ. 

19. Hồ Tuyền Lâm: cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6km về phía nam, có khí 
hậu trong lành, không gian yên tĩnh, cảnh quan tự nhiên (rừng, núi, hồ, suối, 
thác,…) đa dạng, quyến rũ và có nhiều yếu tố nhân văn hấp dẫn. 

20. Khu du lịch Lang Biang: cách trung tâm Đà Lạt 10 km về phía bắc. Sản phẩm 
chính là du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên, khám phá văn hóa. 

21. Chùa Linh Sơn: Chùa Linh Sơn là một trong những ngôi chùa cổ kính và đẹp 
của Đà Lạt, xây dựng từ năm 1936 – 1940, nằm tại số 120 đường Nguyễn 
Văn Trỗi, gần trung tâm thành phố. 

22. Chùa Linh Phong (chùa Sư Nữ): Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6km, nằm 
trên đường Hoàng Hoa Thám. 

23. Chùa Linh Phước: Năm cách trung tâm Đà Lạt 8km thuộc khu vực Trại Mát, 
gần bên đường quốc lộ 27 đi Phan Rang, xây dựng khoảng năm 1949 – 1952 

24. Trúc Lâm thiền viện: Tọa lạc trên núi Phụng Hoàng, cách trung tâm Đà Lạt 
5km phía trên Hồ Tuyền Lâm. Đây không chỉ là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng 
mà còn là điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 

25. Nhà thờ con Gà (nhà thờ Chánh tòa): nằm trên đường Trần Phú, được dân 
địa phương gọi là nhà thờ con Gà vì trên nóc tháp chuông có một con gà, xây 
dựng năm 1931, có tháp chuông cao 47m. 

26. Nhà thờ Domain: Nhà thờ này có tên nhà thờ Mai Anh vì trước đây khu vực 
này có rất nhiều hoa mai anh đào, nằm trên đường Ngô Quyền. 


