
Ghé thăm Rừng thông Yên Minh – địa điểm sống ảo được nhiều du khách trẻ yêu 
thích. Cảm nhận đầu tiên khi du khách ghé nơi đây là rừng thông rất đẹp và đầy mê 
hoặc, từ trên nhìn xuống đường cua uốn lượn mê mẩn không sao tả nỗi. Đây được 
biết đến là điểm đến sống ảo cực kỳ nổi tiếng với các du khách trẻ, đứng giữa rừng 
thông con người trở nên thật nhỏ bé trước thiên nhiên, cứ đứng vào là chắc chắn sẽ 
có ảnh đẹp mang về. 
Trải nghiệm cái lạnh giá buốt mùa đông ở vùng núi cao phía Bắc là một trong số 
những điều mà nhiều phượt thủ muốn có được khi tới Hà Giang. Thế nhưng đối 
diện với cảnh lạc giữa rừng đồi, sương dày đặc, âm u, vượt gian nan hỏng xe giữa 
rừng ở Phố Cáo lại phải leo lên núi cao mà không thể nhìn thấy gì thì quả là đáng 
nhớ. Được biết cung Hà Giang đi theo vòng cung, tức là 1 vòng trung tâm Hà Giang 
– Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Lũng Cú – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Hà Giang 
là cung các dân phượt thường đi và phải xin thị thực nhập cảnh Vietnam visa, nên 
thuê xe máy ở Hà Giang là hợp lí nhất, sau vài ngày phượt quay về trả xe là vừa. 
Tuy nhiên, do thời tiết lúc đó quá khắc nghiệt, xe lại đi khá lâu nên chúng mình buộc 
phải di chuyển bằng xe khách đến Yên Minh. Sau khi đến bến xe Hà Giang chúng 
mình lên xe trung chuyển để đến Yên Minh. 
 
Chúng mình phải cố di chuyển lên khu vực có dân cư ở Phố Cáo, sau đó liên hệ để 
tìm người sửa xe, đổ xăng. Thật may sao bắt gặp được một nhà dân vô cùng hiếu 
khách, ghé vào ngồi quây quần cùng nhau xem bộ phim Thiếu lâm tự, kế sát là các 
du khách nhỏ dân tộc, cùng nhau cười, quên đi hết những muộn phiền và sợ hãi 
vừa phải đối mặt… Cảm xúc ấy, quả thật không phải hành trình nào cũng được trải 
qua! 
 
Cuối cùng thì bao nhiêu khó khăn, vất vả chúng mình cũng đã vượt qua được hết. 
Thưởng thức lẩu gà đen dưới cái lạnh 1 độ C, các món ăn ở chợ đêm Đồng Văn, 
xem pháo hoa mừng năm mới, tham gia đốt lửa sưởi ấm, những trải nghiệm tuyệt 
vời không thể nào quên. Cuộc sống đô thị nhộn nhịp, sầm uất đôi khi khiến du khách 
mệt mỏi và chán nản? Du khách có muốn khám phá thiên nhiên hoang dã giữa chốn 
đại ngàn Trường Sơn không? A Lưới sẽ là địa điểm du lịch lí tưởng cho du khách 
đến đặt khách sạn để lưu trú trong mùa hè này đấy! Nơi đây chứa đựng trong mình 
những con thác kỳ vĩ đến nao lòng mà không phải ai cũng biết. Cùng mình khám 
phá cảnh đẹp A Lưới nhé! Nằm cách trung tâm huyện A Lưới 3km, A Nôr thuộc làng 
Việt Tiến, xã Hồng Kim. Từ thành phố Huế, để đến A Lưới, du khách chỉ cần chạy 
xe theo tuyến đường Điện Biên Phủ - Lê Ngô Cát – Minh Mạng - Quốc Lộ AH1, rồi 
rẽ qua Cầu Tuần, sau đó cứ thẳng đường mà đi sẽ tới. 
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