
CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Mộc Châu phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La,
Đồi cải trắng trong sương chiều.

To view this discussion on the web
visit https://groups.google.com/d/msgid/hoaihuong/CY4PR1201MB02638EC5
C5DBAED5CACD445DC3989%40CY4PR1201MB0263.namprd12.prod.outlo

ok.com.

Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn
La. Nằm trên cung đường Tây Bắc nổi tiếng với những cảnh quan kỳ vĩ, những ngôi
làng xinh xắn ven đường với những mùa hoa cải, hoa đào, hoa mận ngút trời. Cái tiết
trời se se lạnh cùng với những lớp sương mù dày đặc khiến cảnh vật thiên nhiên nơi
đây đẹp lạ, mê mẩn hồn người. Chính những nét đẹp đó, thu hút đông đảo khách du

lịch tìm đến đây trải nghiệm, khám phá, và mộng mơ…

Ruộng bậc thang và lúa chín ngút đến chân trời…
người ta vẫn tự hỏi tại sao bức tranh tạo hóa vẽ ra lại đẹp đến thế.
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Thác Dải Yếm duyên dáng và mơ mộng



Những dãy núi Hoàng Liên bao bọc thung lũng xanh biếc,
dưới ánh mặt trời lấp lóa cảnh sắc tuyệt đẹp…

Cánh đồng chè Mộc Châu từng luống từng luống thẳng tắp



Cánh đồng chè trên ngọn đồi bát úp

Đồi cải trắng Mộc Châu đẹp như thơ với con đường uốn lượn



Đồi chè bên đường

Đồi cải trắng trong sương chiều lảng bảng,
những chiếc áo váy dân tộc rực rỡ



Chiếc váy cô bé H’Mông

Ngôi nhà nhỏ trong sương giữa đồng cải trắng cổ tích



Mùa hoa mận trắng nở bạt ngàn núi riêng

Thiếu nữ dân tộc tham gia lễ hội hái mận



Cánh đồng chè tươi đẹp của Mộc Châu

Nắng mùa xuân trong cái se lạnh xuyên qua những cành hoa mận



Những cây đào cổ thụ trên núi

Đàn trẻ nô đùa bên mây núi vờn quanh…



Mây chiều lảng bảng trên cao nguyên Mộc Châu,
ngút tầm mắt như lạc chốn tiên cảnh…

Chuyến đi của các du khách phương Tây
giữa rừng núi cao nguyên bát ngát…



Khung cảnh thung lũng thanh bình và tươi đẹp

Thác Dải Yếm như lụa mượt mà



Mộc Châu, nơi bình yên và tình yêu bắt đầu…



Hoàng hôn vườn mơ, bạt ngàn cảnh sắc núi rừng Mộc Châu

Cải vàng hoàng hôn. Những bông cải bay về trời…



Thung lũng lau hồng….

Lễ hội khinh khí cầu trên cao nguyên Mộc Châu



Bản Loong Luông Mộc Châu

Bình minh trên nương và ở đâu trên quê hương Việt Nam
cũng thấy những người Việt tần tảo sớm hôm…


