
Không cần đến phố núi Đà Lạt mộng mơ hay SaPa kiêu sa mới có thể ngắm mây, 
Đà Nẵng cũng có những địa điểm săn mây đẹp đến ngỡ ngàng mà ít người để ý 
đến. Đà Nẵng được biết đến trên bản đồ du lịch là thành phố biển với nhiều dịch vụ giải trí 

phát triển và khách sạn ở Đà nẵng rất đẹp, sang trọng. Nhưng bên cạnh đó ít du khách biết 
đến đây lại là một địa điểm tuyệt vời để ngắm mây luồn Hải Vân, biển mây Bà Nà hay Sơn 
Trà lãng mạng những mùa mây về. Hải Vân – cung đèo săn mây luồn lý tưởng. Với những 
khách du lịch ở Đà Thành đèo Hải Vân đã rất quen thuộc với cung đường uốn lượn tuyệt 
đẹp mà ai cũng muốn chinh phục. Nơi đây còn là một địa điểm săn mây tuyệt đẹp trong 
những ngày trở gió hay sớm mai về trên con đường đầy sương mây mà có thể du khách đã 
từng bắt gặp. 

Nằm ở độ cao 500 mét so với mực nước biển, đèo Hải Vân là một địa chỉ tuyệt vời 
để săn mây luồn. Vào những khung giờ như 5 giờ đến 7 giờ sáng hay 11 giờ đến 12 
giờ trưa, du khách sẽ có cơ hội được ngắm những luồn mây bềnh bồng bên triền 
núi cực đẹp. Đặc biệt vào những ngày trở gió, ở nơi có luồn không khí đối lập này, 
thiên cảnh kì vĩ của những sóng mây liên tục đổ qua đỉnh đèo Hải Vân sẽ kiến du 
khách không khỏi kinh ngạc. 
Vốn được biết là điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng, Bà Nà đẹp như một khung trời 
Châu Âu thu nhỏ với nhiều công trình kiến trúc tinh tế. Cảnh sắc, không gian tuyệt 
vời luôn mang đến những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tuy nhiên ít ai khi đến 
với Bà Nà lại để ý nơi đây sở hữu một vị trí ngắm biển mây tuyệt đẹp không kém gì 
thiêng đường mây Tà Xùa. 
 

Tọa lạc ở độ cao hơn 1400 mét so với mực nước biển, đến với Bà Nà các du khách 
đặc biệt là những người say mê chụp ảnh có cơ hội ghi lại khoảnh khắc ở "xứ bồng 
lai tiên cảnh". Vào buổi sớm bình minh ánh sáng nơi tiên cảnh quá đỗi thi vị, tìm một 
góc nhỏ cùng ngắm biển mây bồng bềnh thật lãng mạn. Giới trẻ Đà Thành sống gần 
các khu resort và Da Nang hotels đã quen Sơn Trà với mùa hoa vàng, Đỉnh Bàn Cờ 
hay nữ hoàng linh trưởng Vọoc chà vá chân nâu tinh nghịch… Nhưng có một Sơn 
Trà rất khác, một Sơn Trà lãng mạng những mùa mây về. Cách trung tâm thành phố 
chừng 10km di chuyển về hướng Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà nằm ở độ cao 693 
mét so với mực nước biển, một nơi lý tưởng để ngắm bao quát khung cảnh Đà 
thành. Đến đây vào những ngày xuân, dưới ánh nắng vàng mới những buổi sớm 
mây về tràn qua cánh rừng già, trên mặt biển tĩnh lặng rất đẹp. Để có thể trải nghiệm 
được cảm giác ngắm mây Sơn Trà, thời gian đẹp nhất ta nên đến là vào khoảng 
tháng 1 tháng 2. Vào những buổi sớm 5 đến 7 giờ sáng hay 4 đến 6 giờ chiều khi 
ánh sáng vàng phủ lên cánh rừng những luồn mây chẳng biết từ đâu kéo về trôi 
lững lờ thật quyến rũ. Các du khách trẻ đã từng đến với Sơn Trà thử trải nghiệm 
cảm giác cắm trại qua đêm và thức dậy giữa muôn trùng mây sẽ là những cảm xúc 
thật tuyệt vời. 
Du khách có bị những làn mây luồn này mê hoặc không? Nếu có hãy xách xe lên và 
“săn” chúng ngay thôi. Các địa điểm này đều rất gần trung tâm thành phố Đà Nẵng, 
tuy nhiên hãy theo dõi thời tiết trước khi xuất phát! 

http://www.dulichso.com/da-nang.html
https://www.hotels-in-vietnam.com/da-nang.html

