Kinh nghiệm đi tour du lịch bụi Mộc Châu
Có nhiều cách để du lịch Mộc Châu, tuy nhiên du lịch bụi Mộc Châu là cách hay hơn
cả. Bạn có thể tự do khám phá những cánh đồng cỏ bát ngát dưới chân núi, những
đồi chè bạt ngàn, những cánh đồng hoa Cải hay hoa Dã Quỳ vàng rực một góc trời.
Bạn có thể Phượt Mộc Châu hoặc đi ô tô lên rồi thuê xe máy để đi. Tuy nhiên đa số
các bạn chọn đi xe máy từ Hà Nội lên, vì trên đường đi cũng có khá nhiều cảnh đẹp.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số kinh nghiệm du lịch Mộc Châu.
Du lịch Bụi Mộc Châu bằng xe máy.
Bạn đi xe máy từ Hà Nội chạy theo quốc lộ 6, nếu bạn là người ưa mạo hiểm và
khám phá, bạn nên chọn đi đường 6 cũ. Đường này tuy đã xuống cấp và khá là khó
đi, tuy nhiên cảnh lại rất đẹp. Có những con đường uốn lượn chạy theo sông Đà,
bạn có thấy một số Thác nước đẹp, dừng chân bên hồ thủy điện Hòa Bình chơi.
Đường 6 cũ cũng dẫn bạn qua nhiều bản làng người Mông, vào mùa xuân hoa Đào,
Mận nở rất đẹp. Thời gian du lịch Mộc Châu nên đi là 3 ngày hoặc 2,5 ngày. Nếu đi
2,5 ngày thì ngày đầu ngủ Mai Châu, ngày thứ 2 khám phá Mộc Châu, ngày 3 kết
hợp thăm quan một số điểm trên đường chạy về Hà Nội.
Thời gian du lịch Mộc Châu
Mộc Châu nổi tiếng với Hoa đẹp, và con người thân thiện. Mùa Hoa có 2 mùa, mùa
Thu Đông (giữa tháng 10 đến tháng 1 dương) có hoa Cải và Dã Quỳ. Mùa Xuân
(tháng 2 và 3 dương) có hoa Mận, Đào, hoa Mận ở Mộc Châu trắng muốt đẹp hơn
rất nhiều các hoa Mận ở nơi khác.
Xe khách đi Mộc Châu
Bạn lưu ý là tất cả các xe khách đi Sơn La, Điện Biên đều đi qua Mộc Châu. Xe
thường xuất phát từ bến Mỹ Đình
•
Xe chất lượng cao 45 chỗ, giường nằm có ở bến xe Mỹ Đình. Chạy từ 5
giờ đến 21 giờ. Giá xe khoảng 160.000/khách- giường nằm
•
Xe county 29 chỗ hoặc 16 chỗ có nhiều ở bến xe Yên Nghĩa. Chạy từ 5
giờ đến 13 giờ. Giá xe khoảng 130.000/khách- xe 29 chỗ đời mới
•
Từ HN lên Mộc Châu khoảng 190km, xe đi mất khoảng 4-5 tiếng. Tham
khảo một số nhà xe:
- Xe Khánh Thu: 0947.869 168
- Xe Bắc Sơn: (022) 355.1559
Nhà nghỉ tại Mộc Châu
Bạn có thể ở tại một số khách sạn trong thị trấn nông trường cũ hoặc thị trấn nông
trường Mộc Châu mới. Giá cả từ 200k – 300k/ phòng/ đêm, đầy đủ tiện nghi cơ bản.
Với khách sạn bạn nên ở khách sạn Công Đoàn Mộc Châu tại Nông Trường Mộc
Châu cũ. Đối diện khách sạn cũng có một số nhà nghỉ rẻ khoảng 150k – 200k. Nếu
bạn thích rẻ hơn và chấp nhận dịch vụ kém hơn, bạn có thể ngủ tại nhà sàn ở khu
Rừng Thông Bản Áng, giá nghỉ là 50k một người, tuy nhiên tắm sẽ không có nước
Nóng, ăn uống chủ nhà phục vụ luôn, có đầy đủ các món ăn của người Thái, món cá
suối nướng rất ngon, liên hệ 01699132380 hoặc 01649504896 – địa chỉ Bản Áng 2
xã Đông Sang, Mộc Châu.
Bổ sung thêm một số thông tin Nhà nghỉ của Hotels in Moc Chau - Son La
1. Về Nhà nghỉ ở Mộc Châu

- Khách sạn Sao Xanh, mới hoạt động nên phòng còn mới, nhưng nhược điểm xa
trung tâm.
- Khách sạn Công Đoàn: Nhà nghỉ Thế Anh: 0223. 869.059, 0979. 869.059.
- Nhà nghỉ bình dân “Thảo Nguyên” – SĐT: 01277009909. Chủ nhà là chị Nguyễn
Mỹ Hòa (SN 1980, là cô giáo cấp 2 ở xã Chiềng Khoa).
- Homestay mà nhiều bạn trẻ cũng thích là nhà anh Thanh. SĐT: 0123.918.2448.
Giá 50k/người. Có thể thuê xe máy luôn tại đây.
- Homestay khác là nhà chị Hương: 0912.351.186 – nhà nghỉ sinh thái ở tiểu khu 2
thị trấn Mộc Châu
2. Thuê xe máy ở Mộc Châu
Đa phần các Homestay đều cho thuê xe máy. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số
địa chỉ thuê xe máy sau:
– Chị Nguyễn Mỹ Hoà (còn khá trẻ)- chủ nhà trọ kiểu homestay Thảo Nguyên: Fone
01277009909. Giá cho thuê hiện nay là 200k/xe các bạn nhé.
– Anh Thanh, chủ nhà nghỉ. SĐT: 0123.918.2448. Giá thuê là 150k/ngày (tự đổ
xăng).
– Chị Nhung- chủ nhà nghỉ sinh thái Trực Nhung (ở thị trấn mới Mộc Châu – gần
đường vào Bản Áng). Fone: 0223.866690.
– Nhà nghỉ Thế Anh: 0223. 869.059 – 0979. 869.059 -0937. 869.059. Giá cho thuê
xe máy là 150-200k/ngày.
Về ăn uống, không có nhiều lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn nhiều nhà hàng bình dân
tại thị trấn. Tuy nhiên một số nhà hàng ăn ngon tại Mộc Châu như : nhà hàng 64 và
70 trên đường quốc lộ, cách thị trần khoảng 5km, bạn có thể ăn ở đây trước khi vào
Mộc Châu. Một nhà hàng có món Bê Chao ngon là Quang Bắc mặt đường đi Sơn
La, địa chỉ tiểu khu 40 Mộc Châu.
Các điểm thăm quan ở Mộc Châu
Nếu bạn đi du lịch bụi Mộc Châu bằng xe máy, bạn có thể đi được nhiều, xem nhiều,
chơi nhiều, chụp ảnh nhiều. Bản Pà Khà và Lóng Luông nằm sát quốc lộ 6, trên
đường đi từ Hà Nội đến Mộc Châu bạn sẽ qua 2 bản này. Đây là 2 bản người Mông,
có nhiều vườn hoa Mận đẹp, bạn nên dừng chân tại đây để chụp ảnh hoa Mận,
đồng thời tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc Mông.
Bản Ba Phách 1,2,3, đường vào có 2 đường, đường đi khó khi gặp trời mưa. Hai
bên đường vào có hoa Đào nở đẹp.
Ngũ Động Bản Ôn, đây là khu rừng có nhiều Động, bạn sẽ phải gửi xe và trekking
một đoạn khoảng 3km để đi thăm các động. Trên đường đi xe máy vào bạn nên ghé
thăm khu đồi chè hình trái tim.
Bản Phiêng Cành, một bản Mông đẹp với nhiều hoa Mận và hoa dại mầu tím.
Thác Dải Yếm, nằm sát bên đường đi cửa khẩu Lóng Sập, thác rất đẹp vào mùa
nước lên. Bạn cũng có thể tiện chạy xe đến cửa khẩu đặt chân qua nước Lào chơi
mà không cần phải xin thị thực visa for Vietnam.

