Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Hồ Quan Sơn
Nếu bạn chưa biết thì Hồ Quan Sơn là một trong những điểm du lịch vô cùng hấp
dẫn, đặc biệt rất hợp với những chuyến du lịch cuối tuần. Nếu bạn không biết chọn
địa điểm du lịch quanh Hà Nội 1 ngày thì đây là một trong số những lựa chọn mà
bạn có thể nghĩ tới. Hồ Quan Sơn có phong cảnh tuyệt đẹp với thảm thực vật phong
phú, những ngọn núi đá vôi nổi bật bên mặt hồ hay mặt nước đẹp tựa tiên cảnh…
Một điều đặc biệt đó là khi đến đây vào mùa hoa sen nở, bạn sẽ được chứng kiến
những gì tuyệt vời nhất tại hồ Quan Sơn. Nếu đang có ý định thực hiện một chuyến
đi cuối tuần ở hồ Quan Sơn thì hãy cùng tham khảo kinh nghiệm du lịch Hồ Quan
Sơn tự túc được DULICHSO chia sẻ dưới đây nhé!
Thời gian thích hợp đi du lịch hồ Quan Sơn
Nếu bạn chưa biết đi du lịch hồ Quan Sơn vào lúc nào thích hợp thì tôi có thể khẳng
định rằng đây là điểm đến mà bạn có thể đi vào bất cứ lúc nào. Tuy vậy, thời điểm
đẹp nhất để du lịch hồ Quan Sơn chính là khoảng thời gian từ giữa tháng 5 cho đến
giữa tháng 6 âm lịch. Đơn giản bởi đây chính là mùa hoa sen nở nên khung cảnh
nơi đây cũng trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Đi vào những mùa khác cũng sẽ có
những điều kì thú riêng như việc bạn có thể được chiêm ngưỡng những thảm trang
được phủ bóng mặt hồ.
Phương tiện di chuyển đến hồ Quan Sơn
Đường đi đến hồ Quan Sơn khá thuận tiện, không gặp khó khăn gì nên bạn có thể
đi du lịch hồ Quan Sơn bằng xe máy, đi ô tô hoặc sử dụng xe bus. Nếu bạn chưa
định hướng được đường đi thì cúng tôi sẽ gợi ý cho bạn. Nếu bạn đi từ Hà Nội hãy
đi theo hướng Hà Đông. Đến đoạn đường Ba La tiếp tục rẽ trái đi Vân Đình, Tế
Tiêu. Đi xe bus thì bạn không cần quá lo lắng vì khi xe đến thị trấn Đại Nghĩa, bạn có
thể bắt xe ôm đi khoảng 4km là đến.
Cách bắt xe bus tới Hồ Quan Sơn cũng không khác mấy với việc đi chùa Hương.
Còn nếu bạn tự lái phương tiện của mình đến khu du lịch Hồ Quan Sơn thì khi đến
thị trấn Vân Đình, chỉ cần đi men theo đê tới ngã tư thị trấn Đại Nghĩa chỉ cần đi
thẳng qua cánh đồng là đã có thể đến nơi.
Nhà nghỉ, khách sạn tại hồ Quan Sơn
Vốn chỉ là một điểm du lịch trong ngày nên nói về đặt khách sạn và nhà nghỉ tại đây
thực sự không có nhiều lựa chọn. Nếu bạn cần một chỗ nghỉ chân qua đêm thì hãy
tìm đến nhà nghỉ nằm ngay cạnh bến đò xuất phát. Tuy vậy một lời khuyên đó là nhà
nghỉ cũng khá cũ và xuống cấp khá nhiều nên bạn chỉ nên đến khám phá hồ Quan
Sơn trong 1 ngày. Còn nếu bạn cần nghỉ ngơi trong chuyến đi thì có thể đem theo
lều bạt để dựng. Ngoài ra nếu bạn cần ăn uống có thể đặt ăn trưa ngay tại khu nhà
nghỉ hoặc liên hệ với người lái đò.
Địa điểm tham quan khi đi du lịch hồ Quan Sơn
Để có thể được đặt chân vào khu du lịch hồ Quan Sơn, bạn sẽ “phải” bỏ ra 15.000
đồng cho 1 vé vào cửa cộng thêm chút tiền gửi xe nữa (nếu sử dụng ô tô xe máy
đến đây). Một khi đặt chân đến đây chắc chắn bạn không thể bỏ qua việc thuê

thuyền tôn để khám phá hồ. Giá thuê thường sẽ giao động trong khoảng 140.000
đồng cho 4 người. Thuyền sẽ chở bạn đi trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Nếu trên
quãng đường đi chuyển bạn muốn dừng chân để ăn uống hay tham quan gì đó thì
có thể hẹn chủ thuyền đến đón mình sau.
Trải nghiệm khám phá và tận hưởng không khí xung quanh trên mặt nước, bạn sẽ
có cơ hội được chiêm ngưỡng 1 bức tranh thủy mặc vô cùng nên thơ nhưng cũng
rất hùng vĩ với đồi Voi Phục, đảo Sư Tử, ngọn Giằng Xe hay ngọn Trâu Đá Bạc lừng
lững… Cảm giác như ta đang lạc vào một Hạ Long thu nhỏ vậy. Chưa hết, vẫn còn
đó rất nhiều điểm đến mà bạn không thể bỏ qua tại đây như động Ngọc Long, động
Linh Sơn và rất nhiều ngôi chùa cổ như chùa Cao, chùa Linh Sơn, chùa Hàm Yến…
Mỗi điểm đến chắc chắn đều sẽ để lại những ấn tượng mạnh mẽ khi trước mặt bạn
là những nhũ đá hình long lân quy phung, chim muông hổ báo vô cùng độc đáo. Đặc
biệt nếu bạn đến hồ Quan Sơn vào mùa mưa, bạn sẽ được nhìn thấy thác nước
tung bọt trắng xóa tạo thêm nét kì ảo huyền diệu cho cảnh sắc nơi đây.
Khung cảnh hữu tình càng được tô đậm hơn bởi những chùm phượng đỏ cùng với
đó là những cành bằng lăng tím tuyệt đẹp. Đặc biệt mùa sen nở cũng khiến nơi đây
trở thành 1 đầm sen vô cùng hữu tình. Hồ Quan Sơn lúc này như đang phô diễn tất
cả vẻ đẹp của mình vậy.
Giữa non nước hữu tình, Hồ Quan Sơn càng rực rỡ và trữ tình hơn với những chùm
phượng đỏ, hay cành bằng lăng tím. Đặc biệt, nơi đây còn có đầm sen rất đẹp, thời
điểm sen nở là khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Đây cũng là lúc mà Hồ Quan
Sơn được phô bày hết vẻ đẹp tuyệt vời của nó.
Thăm quan hết đầm sen, thuyền sẽ đưa bạn đến với vùng đất có tên gọi Hoa Quả
Sơn. Đây là nơi vốn nổi tiếng với rất nhiều loại cây trái phong phú như vải, cam,
sung… Tuy là vùng đất của cây trái nhưng bạn cũng chú ý đừng hái khi chưa có sự
phép của chủ nhà mà chỉ nên dạo chơi trong vườn. Đây cũng là 1 trong những điểm
dừng chân để bạn có thể nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức tiếp tục hành trình khám
phá. Nếu bạn cảm thấy vẫn còn quá ít điểm đến, sau khi vui chơi ở hồ Quan Sơn
bạn có thể tranh thủ ghé thăm nón Làng Chuông hay chùa Bối Khê ở Thanh Oai.
Ăn gì khi đi du lịch hồ Quan Sơn
Hồ Quan Sơn không phải là 1 điểm đến có nền ẩm thực phong phú. Tuy vậy vẫn có
1 món ăn mà bạn nhất định phải thử khi đặt chân đến khu du lịch này. Đó chính là
món gỏi cá tươi. Món ăn này có điểm đặc biệt ở chỗ: Bạn sẽ ăn kèm cùng với hơn
chục loại lá mà chỉ ở nơi đây mới có và chỉ có người dân sinh sống tại đây mới biết
làm.
Ngoài ra tôm cũng là 1 món đặc sản rất ngon mà bạn nên thử. Đây đều là những
con tôm do chính tay người dân bản địa sinh sống quanh hồ bắt về vào mỗi buổi
chiều. Trên đường về nhà vào buổi chiều sau 1 ngày vui chơi mệt nghỉ, hãy dừng
chân một chút tại thị trấn Vân Đình để thưởng thức món vịt ngon nổi tiếng.
Nếu muốn thưởng thức ngay trong bữa trưa thì bạn có thể mua vịt cỏ Vân Đình
ngay trước khi di chuyển đến Hồ Quan Sơn. Tuy có rất đông quán vịt nhưng bạn
hãy chú ý xem đâu là quán được đông người lựa chọn nhất. Chúng tôi có thể gợi ý
cho bạn nhà hàng Ngọc Bé, một địa chỉ rất đáng tin cây nằm ngay gần Bưu điện.
Tuy là 1 nhà hàng khá dân dã nhưng đồ ăn tại đây rất ngon và giá cả cũng vô cùng
phải chăng.

Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch như sau:
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
- Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
- Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

