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oa Đà Lạt nở suốt bốn mùa. Hoa hiện hữu

H

mọi nơi chốn, hoa níu giữ chân người, làm
Festival hoa Đà Lạt 2017

ngất ngây lòng du khách, hoa trang điểm

cho nhan sắc Đà Lạt, với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím,

vàng, trắng nâu, cam...
Trong muôn ngàn loài hoa ấy, có 10 loài hoa tiêu
biểu nở đúng dịp Tết Nguyên đán báo hiệu xuân
vè. Đó là anh đào, phượng tím, phượng trắng tuylip,
đào phai, mimosa, địa lan, phong lan, chuông vàng
mai tím. Chính nhũng loài hoa ẩy đã góp phần làm
nên thương hiệu "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa
Việt Nam".
Đà Lạt hiện được biết đến là trung tâm bảo tồn, sản
xuất hoa lớn nhất nước, với nghẽ trồng hoa truyền
thống hơn 100 năm nay, mỗi năm Đà Lạt sản xuẩt
khoảng 2,5 tỷ cành hoa thương phẩm các loại, phục
vụ nội tiêu và xuất khẩu. Hiện lưu giữ hàng ngàn loài
hoa nội và ngoại nhập, không lạ khi có người ví "Đà
Lạt là bảo tàng hoa lớn nhất Việt Nam".B

Festival hoa Đà Lạt 2017 mang chủ đề
“Đà Lạt - Ket tinh kỳ diệu từ đất lành”
diễn ra vào mùa đẹp nhất trong năm
của Đà Lạt, từ ngày 23 - 27/12/2017 tại
thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc
và một số địa phương trong tỉnh Lâm
Đồng. Đen với Festival hoa Đà Lạt, du
khách có cơ hội thưởng lãm không gian
hoa nghệ thuật với gần 30 tiểu cảnh sử
dụng các loại hoa tươi đặc trưng của
Đà Lạt. Không gian hoa còn được mở
rộng đến các công viên, tuyến phố, khu
dân cư, khu điểm du lịch trên địa bàn
thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với
sự tham gia, đồng hành của các doanh
nghiệp, tổ chức và từng hộ gia đình...
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