
Hồ Nam Phương có diện tích gần 100ha, được chia làm hồ Nam Phương I, hồ Nam 
Phương II được ngăn cách bởi con đập dài 150m. Xung quanh hồ có rất nhiều cỏ 
cây xanh tốt, những ngọn dồi thơ mộng mờ ảo trong sương sớm mây chiều. Hồ 
Nam Phương là địa điểm mà các cư dân nơi đây thường xuyên lựa chọn cho 
chuyến pinic cuối tuần của mình. Chùa Di Đà có phong cách kiến trúc kết hợp giữa 
Phật Giáo, Châu Mạ và kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Khuôn viên nhà chùa có 
những gian nhà sàn bằng gỗ của người dân tộc, nóc mái được chạm khác các bức 
phù điêu hoa văn cực đẹp. Đến đây du khách nước ngoài có thị thực du lịch 
Vietnam visa nhập cảnh đến đây sẽ được thả mình trong tiếng gió vi vu, một bên là 
rừng núi xanh ngát, một bên là sông nước bao la, chính giữa là những mảnh đất 
màu chocolate. Với một loạt các địa điểm sống ảo cực chất không thể bỏ qua ở Bảo 
Lộc trên đây, hứa hẹn du khách sẽ có một album ảnh cực ngầu để làm mới newfeed 
cả tuần liền! Nhanh xách ba lô lên và đi thôi nào! 
 
Nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu được xây dựng tại phường Lộc Phát, Bảo Lộc mới 
được xây dựng vài năm trở lại lại đây. Đây là một đền thờ có lối kiến trúc độc đáo, 
đẹp mắt mang nét cổ kính của phương Tây. Nhìn từ xa, nhà Thờ Thánh Mẫu có 
những nét trong như Nhà thờ Đức Bà của Paris, Pháp. 
Tọa lạc tại khu vực hồ Nam Phương II, vùng đất Chocolate trên đường Lý Thường 
Kiệt không khác gì những thỏi socola ngọt lim. Cùng với đỏ, khi đứng trên những 
“thanh socola” này, du khách có thể ngắm nhìn một thiên đường cây xanh và đồng 
cỏ đẹp mơ mộng. 
Cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng chừng 10 km, nằm bên phải đường Lý 
Thường Kiệt, vùng đất màu chocolate nổi lên với màu nâu sữa ngọt ngào đang thu 
hút giới trẻ. Đứng giữa bao la núi rừng và sông nước, trên những thanh đất vỡ trông 
như những thanh chocolate ngọt ngào, ta cảm tưởng như lạc vào một xứ sở lạ kỳ.  
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