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Nov 11, 2015 

Bạn vàng thân mến, 

 

Sáng nay có một bạn trẻ mời đi Đà Lạt để ngắm hoa dã quỳ, sực nhớ đến các bạn hiền đang "phiêu 

linh" nơi phương trời Âu, Mỹ, Úc ... 

Tháng này là vào mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt (cuối tháng 10, đầu tháng 11), không biết ở phương trời 

bạn có loài hoa dại này không, nên viết vội dài dòng để bạn đọc chơi và ngắm hoa cho vui, nhớ lại 

ngày nào cùng sống bên nhau. 

Hoa dã quỳ còn có nhiều tên gọi khác như: hoa cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng 

dương Mexico... Theo các nhà khoa học, dã quỳ là một loài thực vật họ cúc (Asteraceae). 

mùa hoa dã quỳ ở Ba Vì,  

Vườn quốc gia Ba Vì là điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp ở miền Bắc. Hoa dã quỳ Ba Vì thường nở vào 

cuối thu, đầu đông, từ khoảng tháng 10 đến tháng 11 và kéo dài từ 10-14 ngày. Do đó, dã quỳ còn 

được coi là loài hoa báo hiệu mùa đông.Hoa dã quỳ ở Ba Vì không trải dài bạt ngàn như trên cao 

nguyên Đà Lạt, nhưng lại nở trên nền không gian mờ ảo của mây núi. Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi 

sáng, khi cái nắng se lạnh đầu đông vừa hừng lên. 

                         

ở Mộc Châu 

Những cung đường dẫn lên Tây Bắc như Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên cũng có mùa hoa dã quỳ 

vàng đẹp mê mẩn.  

Hoa dã quỳ ở đây nở muộn hơn trong Đà Lạt. Thông thường, hoa dã quỳ Mộc Châu bắt đầu bung 

nở mạnh mẽ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12.  

 



Không giống dã quỳ Đà Lạt, ở núi rừng Tây Bắc không có những bông dã quỳ to, không rực rỡ sắc 

vàng mà pha màu sương núi, khiến cho con đường màu lam xám của núi rừng Tây Bắc trở nên ấm 

áp và quyến rũ lạ thường. 

Mộc Châu, Mường La, Phong Thổ, Na Son, Mường Nhé, Mường tè, Mường Luân... là những địa 

điểm ngắm hoa dã quỳ ở Tây Bắc.  

Thời điểm ngắm hoa dã quỳ Tây Bắc đẹp nhất là vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa 

hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa. 

 

 
 

 
 

 



 

ở Pleiku 

Điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất ở Pleiku là giữa Biển Hồ. 

 

 
 

Biển Hồ - “viên ngọc bích” núi rừng Tây Nguyên cũng là một trong những điểm ngắm hoa dã quỳ 

thơ mộng nhất Việt Nam. Sắc vàng tươi tắn của những bông hoa càng khiến Biển Hồ trở nên hấp 

dẫn. Hãy tưởng tượng cảnh bạn đang dạo chơi trên Biển Hồ bằng chiếc thuyền độc mộc, vô tình bắt 

gặp những thảm dã quỳ khoe sắc trong màu xanh bạt ngàn của rừng thông ven hồ, chắc chắn bạn sẽ 

cảm thấy hết sức thú vị với những chùm hoa khoe sắc thắm 

 

 

                                                      

 

 

 

 



 

ở Đà Lạt 

Nhưng không ở đâu có nhiều dã quỳ như ở Đà Lạt của chúng ta.  

Được coi là “thiên đường hoa dã quỳ”, Đà Lạt nghiễm nhiên trở thành điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp 

nhất Việt Nam. Đầu tháng 10 , trên khắp cao nguyên Đà Lạt , sắc vàng rực rỡ của những nụ hoa dã 

quỳ đã làm mê hoặc du khách và những người yêu hoa. SR đã từng đi bộ từ nhà 14 Bùi Thị Xuân đi 

vào Thung lũng Tình Yêu ngắm dã quỳ nở vàng rực rỡ trên nên hoa cỏ đuôi chồn trắng xóa bay 

lượn trong gió. 

Hoa dã quỳ ở Đà Lạt thường nở sớm hơn dã quỳ ở phương Bắc. Mùa hoa dã quỳ Đà Lạt  vào 

khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11. Thời gian đó, khắp nơi ở Đà Lạt, từ những triền đồi phía xa, 

các con dốc ngoằn nghèo dẫn lên cao nguyên đến từng ngõ nhỏ của phố núi sẽ trở nên lung linh, thơ 

mộng và bình yên hơn trong sắc vàng rực rỡ. 

Đặc biệt, nếu muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của dã quỳ, bạn hãy chọn khoảng thời gian 

từ 9h đến 10h sáng. Đây là lúc nắng vừa lên, những giọt sương long lanh còn đọng trên lá sẽ 

giúp bức ảnh của bạn lung linh hơn. 

Từ 15-16h, khi trời chuẩn bị tắt nắng, cũng là thời điểm vô cùng tuyệt vời để bạn đi dạo và lưu lại 

cho mình những bức ảnh ấn tượng. 

Dọc đường lên Đà Lạt, qua đường đèo Dran và cao tốc Liên Khương, bạn sẽ bị mê mẩn bởi sắc 

vàng rực của hoa dã quỳ xung quanh các sườn núi. 

Những địa điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp ở Đà Lạt là núi Voi, núi LangBiang, đèo D’ran, đường vào 

Làng Hoa Vạn Thành, Thung Lũng Vàng, cung đường Trại Mát – Cầu Đất, thung lũng Tình 

Yêu...Nhưng điểm đẹp nhất mà bạn không thể bỏ qua trong mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt là ở khu vực 

sân bay Cam Ly bỏ hoang. Bạn ơi, có thích hãy ... trở về, cùng SR dạo một chuyến. Từ Cam Ly đến 

đèo Tà Nung ngắm dã quỳ đẳm sương sớm, ngang qua resort Thanh Thanh của NQ Tuyến đến Suối 

Vàng uống cà phê dưới hàng thông xanh nghe nước và thông reo, nhìn sang bờ đập bên kia là khu 

Thung Lũng Vàng ... vàng ươm dã quỳ. 

 

                               
 

 

 



 

 

 

                                                        
 

 

 

 
 

Chúc bạn vàng một ngày vui. 

SR 

 

 
 

 

 

 


