Kinh nghiệm đi tour du lịch Tam Đảo
Tam Đảo là một điểm đến cuối tuần cho của dân miền Bắc và cho cả khách du lịch
quốc tế có thị thực Vietnam visa. Với độ cao hơn 1000m đã tạo cho Tam Đảo có
một không khí trong lành mát mẻ quanh năm, tựa như Đà Lạt hay Sapa. Với khoảng
cách hơn 70km từ Hà Nội, sẽ giúp cho bạn có được một chuyến dã ngoại cuối tuần
nhanh chóng. Mọi người thường chọn Tam Đảo cho chuyến đi cuối tuần cùng với
gia đình và bạn bè, thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Chơi gì ở Tam Đảo
Chùa Vân: Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo, thuộc xã Hồ Sơn – Huyện Tam Đảo (cách
Tam Đảo 9km, từ đường nhựa theo hướng lên Tam Đảo rẽ phải vào khoảng 200m,
có biển hướng dẫn rất bự). Ngôi chùa này khởi công vào ngày 04/03/2009, cho đến
nay đã hoàn thành phần khung, chắc vài tháng nữa mới trang trí xong. Đường vào
vẫn còn rải đá dăm. Từ đường nhựa đi vào sẽ thấy một bãi đất rộng, phía bên trái là
chùa đang xây, rẽ bên tay phải (có thể nhìn thấy ngay vì khung cảnh rất thoáng) là
Chính điện nằm giữa khu rừng thông và keo (77 bậc gạch đỏ để lên đến thềm). Ở
chỗ này view cũng đẹp mà ngủ cũng sướng lắm ạ.
Tháp truyền hình: cao 93 m trên đỉnh Thiên Nhị với độ cao 1.375 m. Ðường đi lên
tuy vất vả nhưng lãng mạn, nên thơ. Dọc đường lên là hoa phong lan, hoa cúc quỳ
và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, tỏa hương thơm lạ, mầu sắc rực
rỡ… Ở nơi đây nhiều loại bướm đủ mầu rập rờn trên hoa lá, đậu, bay theo du khách
như các sứ giả đón khách ghé thăm. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là
mênh mông trời, đất, gió, mây…
Thác Bạc: Từ trung tâm thị trấn Tam Đảo, rẽ phải theo lối mòn, hút xuống thung lũng
sâu, thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh
ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 50 m ào ào
tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u
như tiếng ngàn xưa…
Đỉnh Rùng Rình: nếu thích mạo hiểm, bạn hãy đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở
đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy
hoa phong lan, tiếng chim hót ríu rít vang động, bươm bướm bay rợp trời. Xa hơn
nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng,
nhưng nay bị bỏ hoang, mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.
Cổng trời: Từ thi trấn Tam Đảo bạn đi thẳng lên nhà thờ thời Pháp rẽ trái đi thẳng là
tới Cổng trời. Ðứng trên Cổng Trời nhìn xuống thị trấn Tam Ðảo mờ mờ ảo ảo trong
những làn sương chợt đến chợt đi ta thấy Tam Ðảo đẹp lạ lùng. Mây mù quấn quýt
quanh người, những cơn gió từ cánh rừng thông xanh mơn mởn. có thể làm bạn
rùng mình giữa ngày hè oi ả.
Nhà thờ cổ Tam Đảo: Được xây dựng vào năm 1937, giáo xứ nơi đây đã xây dựng
ngôi thánh đường hiện nay theo lối kiến trúc Pháp với chiều dài 26m, rộng 11m.
Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” đã làm cho

toàn bộ những ngôi biệt thự tại Tam Đảo bị phá hủy hoàn toàn, nhà thờ là công trình
kiến trúc duy nhất được bảo toàn. Đây là một điểm tham quan khá lý thú, đứng trên
nhà thờ cổ bạn cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh thiên nhiên Tam đảo rất mộng mơ.
Bạn có thể chụp ảnh lưu niệm với bạn bè và người thân của mình. Rất nhiều cặp
tình nhân chọn nơi này làm nơi chụp ảnh cưới cho mình.
Tắm bể bơi: Ở Tam đảo ngoài một số chỗ chơi trên bạn có thể đi bơi tại bể bơi công
cộng. Là bể bơi nằm lưng chừng núi nên rất lãng mạn. Tắm ở đây nước rất sạch sẽ,
bạn nên tắm vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều vì tắm vào gần tối nước sẽ khá lạnh.
Giá vé tắm bể bơi là 50.000VND, nếu bạn nào lỡ mua mà không tắm nữa có thể trả
lại đấy. Bể bơi rất nhiều du khách chọn làm nơi thư giãn
Đánh golf: Dịch vụ sân Golf Tam Đảo tiêu chuẩn quốc tế, rộng 300 m2 bao gồm: khu
sân tập, bãi tập chíp bóng có bẫy cát và hàng loạt bẫy gạt bóng bao quanh. Trên
100 xe golf, và đội ngũ 200 nhân viên điều hành golf chuyên nghiệp giàu kinh
nghiệm luôn sẵn sàng phục vụ.
Đền Bà chúa Thượng ngàn: Ngôi đền với nhiều hạng mục đang xây dựng nhưng
thực sự có nhiều cảnh đẹp đáng để viếng thăm và làm lễ.(Hãy chú ý mặc đồ lịch sự
và có thái độ đúng mực ở nơi này nhé)Mình đã ngỡ ngàng khi tới sân tượng với
tượng Phật,tượng Bồ tát,tượng La hán chìm trong sương mờ.Cảnh tượng đó như
không phải ở chốn trần gian.Hãy đắm mình và không gian ấy và chiêm nghiệm…
Buổi tối từ 18h là sương phủ kín cả thị trấn,đi dạo lúc này là tuyệt nhất nhưng hãy
nhớ mặc ấm và đội mũ nếu không sẽ ướt hết tóc.Cảnh vật lúc này sẽ rất lạ và bạn
sẽ ngắm nhìn mọi thứ qua sắc thái huyền ảo mà hiếm nơi nào có được. Còn nếu
muốn ấm áp bạn có thể nhâm nhi café ở góc quán nào đó hoặc cùng bạn bè hát
karaoke hay đốt lửa trại thì sẽ có dịch vụ đáp ứng đầy đủ.
Ăn uống tại Tam Đảo khá đắt, nên khuyến khích bạn đến đây nên mang theo 1 số
đồ ăn sẵn. Trên Tam Đảo có mấy nhà hàng đồ ăn khá ngon nổi tiếng với món gà
đồi, su su các loại món như xào, luộc, gà bọc đất. Xin giới thiệu cho bạn một số nhà
hàng ở Tam Đảo: nhà hàng Hải Đăng, nhà hàng Hàng không…
Nhà Nghỉ, khách sạn ở Tam Đảo
•
•

•
•

Nhà nghỉ bình dân bạn có thể liên hệ anh Thái hiệu trưởng trường cấp 2 Tam
đảo sẽ đc trợ giúp nhiệt tình, từ việc chơi bời, nhậu nhẹt tới ngủ nghỉ– a Thái.
Nhà nghỉ Tư Phương, ở trên cao nhất, có tầm nhìn khắp cả thị trấn. Nhà nghỉ
này có phòng rộng, cho tập thể. Ông chủ tên Tư, bà chủ tên Phương, cực
nhiệt tình, chu đáo và có văn hoá. Nhà chủ có thể nấu cơm theo tiêu chuẩn
mà bác đặt. Rau thì hái ngoài vườn, là rau sạch. Các thứ khác thì tươi. Giá
cũng được, ít nhất không phải chặt chém lấy được.
Tụi tây balo đi tập thể rất thích nhà nghỉ này.
Nhà nghỉ Minh Nguyệt: Khu 1 – Thị trấn tam Đảo. Các bạn cứ đi lên hết dốc
thì gọi điện sẽ có người ra đón.

•

•

Nhà nghỉ Ánh Dương trên sườn đồi ĐT: 02113824225. Nhà nghỉ giá rẻ, có
thể mua Susu ở đây mang về làm quà luôn. Chủ nhà là bác Duyên(bác là cán
bộ về hưu) nhà nghỉ có nhiều phòng sạch sẽ giá bình dân tầm 200-300k có
thể ở đc 6-8 người hoặc nhìu hơn, có chỗ đốt lửa trại cho đoàn tầm 50 người,
phòng hát karaoke thì hơi tệ. Có thể đặt ăn luôn vì đồ ăn ở đó ngon sạch và
giá rẻ.
Tam Đảo Belvedere Resort: là khu resort có dịch vụ tốt theo đánh giá của Tôi
Đi. Đây có thể coi là khu resort tốt nhất Tam Đảo. Belvedere nằm ở phía dưới
cách khá xa trung tâm Tam Đảo. Tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 30 ha,
Belvedere Resort bao gồm nhiều biệt thự sang trọng, với ban công riêng nhìn
ra toàn cảnh rừng núi Tam Đảo thơ mộng. Với cách trung tâm thị trấn khoảng
3 km và kề bên Thác Bạc, gần sân golf và rừng Quốc gia Tam Đảo. Quá phù
hợp cho ai muốn đi nghỉ tuần trăng mật hoặc nghỉ dưỡng. Giá phòng thường
dao động từ 68USD đến 250USD (giá tham khảo, bạn có thể kiểm tra giá tại
thời điểm hiện tại Ở đây).

Kiểm tra tình trạng phòng các khách sạn trên qua trang Hotels in Tam Dao
Một số khách sạn nhà nghỉ khác để tham khảo
•
•
•
•
•
•
•
•

Khách sạn Hoàng Anh, số điện thoại: 0211 3824259.
Khách sạn Phương Vi: số điện thoại: 0211 3824 195 hoặc 0977 606 558
Khách sạn Cây Thông: số điện thoại: 0211. 3577 1215
Khách sạn Hàng Không, số điện thoại: 0211 3824208
Khách sạn Hương Rừng, số điện thoại: 0211 824193
Khách sạn Mimi, số điện thoại: 0211824231
Khách sạn ngôi sao Tam Đảo, số điện thoại: 0211 824263
Khách sạn Mela Tam đảo, số điện thoại: 0211 824352

Vài điều lưu ý khi đi Tam Đảo
•

•
•
•

Vì Tam Đảo khá cao và xa nên đồ trên đó khá đắt vì thế nếu có thể hãy
chuẩn bị đồ ăn cho bữa phụ và nước uống thì tốt nhất hãy mang đủ như
thế sẽ tiết kiệm 1 khoản kha khá mà lại không phải uống mấy chai nước
lọc hiệu Lavis hay Aquafian nào đó.
Hãy chuẩn bị máy sấy tóc và bàn là vì không khí trên đó khá ẩm nhất là
những khi có sương mù.
Chuẩn bị đầy đủ thuốc men thiết yếu vì cả thị trấn có cửa hàng thuốc nhỏ
xíu chủ yếu bán Becberin và OK thôi.
Cẩn thận với dịch vụ chặt chém.

