Những lý do Sapa trở thành nơi tránh nóng ngày hè
Khi các tỉnh miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, thì tại Sapa lại
là cả một không gian mát mẻ, dễ chịu, nơi nền nhiệt độ chỉ dao động vào khoảng từ
20 -25°C, thậm chí có những nơi xuống xấp xỉ 20°C. Không chỉ thế, cảnh quan thiên
nhiên hùng vĩ cùng sự đa dạng trong các loại hình du lịch cũng khiến Sapa luôn là
cái tên được khách du lịch ưu tiên hàng đầu trong các địa điểm tránh nóng ngày hè.
Cảnh quan đa dạng thu hút mọi ánh nhìn
Nằm bên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở vùng núi cao xa xôi phía Tây Bắc Việt Nam,
Sapa nổi tiếng là vùng đất của của tiếng kèn lá, những thửa ruộng bậc thang uốn
lượn tuyệt đẹp và những phiên chợ tình và chắc hẳn đây sẽ là địa điểm tránh nóng
ngày hè tuyệt vời. Sự pha trộn những nét đặc sắc trong phong tục tập quán của hơn
30 tộc người thiểu số vùng cao nơi đây cũng dệt nên tấm thảm văn hoá đa sắc đậm
chất và quyến rũ của Sapa. Không chỉ thế, vẻ đẹp của Sapa còn đươc nhấn nhá
thêm bởi vẻ hùng vĩ tựa thiên đường của núi non vùng Tây Bắc với những dãy núi
trùng trùng điệp điệp, xa xa nơi cuối là đỉnh Fansipan.
Cơ hội tuyệt vời vi vu với tàu hỏa 5 sao khi đặt khách sạn ở Sapa với Victoria.
Sẽ chẳng thể tuyệt vời hơn khi tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời tại đây bằng việc thả hồn
phiêu lãng trong niềm hoài cổ theo những vòng xe chậm rãi lăn trên đường ray từ
tàu hỏa. Xuất phát từ thủ đô Hà Nội xuyên qua các thung lũng và những dãy núi trên
hùng vĩ trên chuyến xe lửa Victoria. Tàu hỏa Victoria Express khởi hành theo
chuyến sáu lần một tuần, đi từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai với thời gian khoảng thời
gian là 8.5h. Mỗi khoang bao gồm 6 cabin hiện đại và được lắp đặt các trang thiết bị
hiện đại như: sàn gỗ lót, điều hòa, đèn đọc sách cá nhân, cửa sổ lớn để ngắm cảnh
và ngăn đựng hành lý. Khách du lịch có thể đặt trước tại Hotels in Sapa.
Trải nghiệm thời tiết độc đáo: 4 mùa trong 1 ngày
Sapa là nơi có vị trí cách mặt nước biển khoảng 1.650m và được liệt kê vào danh
sách những nơi có khí hậu mát mẻ nhất tại Việt Nam. Đây sẽ là địa điểm tránh nóng
ngày hè không thể tốt hơn. Thời tiết nơi đây trong một ngày có đủ bốn mùa: buổi
sáng là khí hậu của trời xuân, đến tầm trưa thì chuyển dần sang hạ với chút nắng
nhẹ và chiều về lại là khí hậu dịu mát có mây và sương rơi tạo cảm giác se lạnh của
trời thu và ban đêm sẽ là cái rét của mùa đông.

