Thung lũng Tinh yêu nhìn từ trên cao xuống

Thiên nhiên tươi
đẹp, khí hậu ôn
ỹìòa, đổi Mộng Mơ là
một trong những
điểm đến yêu thích
của du khách khi
đến thăm xứ sở
ngàn hoa Đà Lạt.

ó tổng diện tích gắn 12 ha,

C

đói Mộng Mơ, hàng năm
thu hút một lượng lớn

khách du lịch đến tham quan, trải
nghiệm và tận hưởng cảnh đẹp
thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn
nơi đây. Với địa danh Thung lũng
Tinh yêu nổi tiếng nằm gần bên,
những ngôi biệt thự cổ kính, khu
vui chơi giải trí hấp dẫn, thú vị,
tạo nên nét riêng biệt khó quên
với du khách khi đặt chân tới đây.
Đ ỗi Mộng Mơ được ví như một Đ à Lạt thu nhỏ lờ sự pha trộn hài hòa
giữa thiển nhiên cỏ, cây hoa lá vấ công trình klền trúc độc đáo

Hệ thống nhà nghi dưỡng xinh xốn trải dọc sườn đồi, được
bao bọc giữa những hàng thông xanh mờ ảo trong sương
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Du khách cũng thường thuê những chú ngựa dễ thương để tạo dáng chụp ảnh

Xen giữa những thảm thực vật đa sâc màu là nhiễu
công trình hồ nước, tiểu cảnh đá chen hoa... khiến
du khách muốn đám chìm trong không gian thơ
mộng, lãng mạn chụp ảnh và lưu giữ những kỷ
niệm đáng nhớ bẽn bạn bè và người thân

Sắc tỉm huyền ảo cùa hoa arapang

Hoa cẩm tú cáu nhẹ nhàng tỏa hương khoe sắc

Đặc biệt, đổi Mộng Mơ có phong cảnh
thiên nhiên rực rỡ sắc màu với vô vàn
loài hoa rực rỡ khoe sắc suốt bốn mùa,
những rặng thông xanh mướt, khu trưng
bày các bộ SƯU tập đá nghệ thuật. Ngoài
cảnh đẹp, đổi Mộng M ơ còn lôi cuốn du
khách bởi nét đẹp văn hóa truyền thống.
Tới đây, du khách sẽ được xem nghệ
nhân biểu diễn cổng chiêng Tây Nguyên,
đànTYưng, đàn đá, khèn bẩu hay xem
những cô gái bản địa dệt thổ cẩm, ghé
làng Văn hóa dân tộc xem bộ sưu tập
chum ché cổ hay dạo chơi bên những

Du khách sẽ đâm chìm
trong không gian xanh
ngút tám mát, những
cung đường uốn lượn
mềm m ại cùng những
thảm hoa rực rỡ sắc màu

4
Những kiến trúc nhân
tạo kết hợp hài hòa với
cảnh quan thiên nhiên
giúp du khách có
những cám giác mới lạ
và thư thái

kiến trúc nhân tạo như tiểu Vạn lý trường
thành, nhà cổ hơn 300 năm được dựng
nguyên bản từ nhà rường ở Bình Định và
những ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc
gắn liền với đời sống của người dân Tây
Nguyên...
Với sự thân thiện hiếu khách của
người dân bản xứ cùng vẻ đẹp lãng
mạn, thi vị, trữ tình của thiên nhiên. Đổi
Mộng Mơ đã tô điểm thêm cho thành
phố Đà Lạt thành điểm du lịch ngày

4
Tiều Vạn lý trường
thành, một công
trình kiến trúc nhân
tạo cũng là điềm thu
hút du khách ghé
thăm và chụp ảnh
lưu niệm

càng nên thơ, quyến rũ.B
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