Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Hồ Ba Bể
Hồ Ba Bể được biết đến là 1 trong những điểm du lịch khám phá vô cùng tuyệt vời ở
vùng Đông Bắc nước ta. Nơi đây được rất nhiều phượt thủ lựa chọn làm điểm đến
trên cung đường khám phá của mình. Là một hồ nước ngọt không chỉ nổi tiếng ở
Việt Nam, hồ Ba Bể còn nằm trong top 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Với vị trí
nằm ở vườn quốc gia Ba Bể – khu du lịch quốc gia, hồ đã được hình thành từ cách
đây khoảng 200 triệu năm. Nếu bạn đang có ý định khám phá con hồ kì thú này, hãy
cùng tìm hiểu những kinh nghiệm du lịch hồ Ba Bể được getvietnamvisa.com chia
sẻ dưới đây nhé!
Thời gian thích hợp đi du lịch Hồ Ba Bể
Xung quanh hồ được bao bọc bởi toàn bộ những cánh rừng nguyên sinh cùng
những dãy núi đá nên khí hậu nơi đây quanh năm vô cùng mát mẻ. Thời điểm mùa
hè có lẽ là thích hợp nhất để bạn có thể vừa đi khám phá, tận hưởng không khí vừa
có thể tránh đi cái nóng oi bức mà mùa hè mang lại. Nếu là người thích tham gia
vào những lê hội, thời điểm mùa xuân là thích hợp nhất. Tại đây, vào ngày mùng 9
và mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm người ta đều tổ chức lễ hội hồ Ba Bể.
Rất nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt lễ hội như đuy thuyền, đấu vật, biểu diễn
múa hát truyền thống, bắn cung, ném Còn… đến từ các dân tộc sinh sống xung
quanh nơi đây.
Phương tiện di chuyển
Xe máy, ô tô tự lái và xe khách là những phương tiện tối ưu nhất mà bạn có thể nghĩ
đến nếu muốn di chuyển đến hồ Ba Bể. Nếu bạn có ý định tự sử dụng phương tiện
của bản thân thì hãy tìm hiểu trước lộ trình mà mình cần đi để tránh gặp phải những
trường hợp hi hữu như lạc đường. Đi xe khách cũng là 1 lựa chọn hợp lí khi bạn có
thể bắt xe khách đi Ba Bể tại bến xe Mỹ Đình. Một hãng xe khách mà chúng tôi
khuyên bạn nên sử dụng là hãng xe Thưởng Nga vì đây là hãng chạy thẳng đến hồ
Ba Bể. Các hãng xe khác thường sẽ chỉ đưa bạn đến chợ Rã và bạn sẽ phải tiếp tục
tự tìm xe để di chuyển.
Đặt khách sạn tại hồ Ba Bể
- Ba Be Lake View Homestay: Được xây dựng trên những chiếc cột, Ba Be
Lake View Homestay có tầm nhìn tuyệt vời ra toàn cảnh Hồ Ba Bể. Nhà nghỉ
có nhà hàng và truy cập Wi-Fi miễn phí. Mỗi nhà gỗ (chalet) ở đây đều có sân
hiên với khu vực tiếp khách, nhìn ra phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong
nhà được trang bị các tiện ích cơ bản như quạt máy, màn chống muỗi và tiện
nghi phòng tắm chung. Du khách có thể thưởng thức buổi biểu diễn truyền
thống của người Tày. Các hoạt động như lặn, đi xe đạp, đi bộ đường dài và
câu cá có thể được bố trí tại đây. Lễ tân làm việc suốt cả ngày.
- Hoang Chuyen Homestay: Được thiết kế cho cả các chuyến du lịch nghỉ ngơi
và công tác, Hoang Chuyen Homestay tọa lạc tại vị trí lý tưởng ở An Mã, một
trong những khu vực nổi tiếng của thành phố. Từ đây, khách có thể dễ dàng
tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Với vị trí

-

thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch nổi tiếng
của thành phố.
Nhà nghỉ Minh Quang (Minh Quang Homestay): Tọa lạc tại An Mã, Nhà nghỉ
Minh Quang là địa điểm hoàn hảo để cảm nhận An Ma và các nơi xung
quanh. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của
thành phố ở mọi góc cạnh. Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận
những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố.

Địa điểm tham quan khi đi du lịch hồ Ba Bể
Động Hua Mạ
Được biết đến là 1 trong những thắng cảnh trong vườn quốc gia Ba Bể, động Hua
Mạ nằm ngay cạnh dòng sông Lèng phía lưng chừng ngọn núi Cô Đơn. Nơi đây
được người dân bản địa sinh sống tại đây đặt cho cái tên là hang Lèo Pèn. Có một
truyền thuyết rất thú vị liên quan đến cái tên của hang động này. Hãy thử tìm hiểu
chúng khi đặt chân đến đây khám phá nhé!
Động Puông
Thêm 1 hang động nữa mà bạn sẽ có cơ hội được khám phá khi đặt chân đến hồ
Ba Bể. Động Puông được nhiều người ví như 1 hàm cá mập khổng lồ đang há
miệng và có thể nuốt chửng được những đoàn thuyền độc mộc xuôi dòng vào đây.
Với chiều dài hơn 300m cùng với chiều cao lên đến hơn 30m, nơi đây có rất nhiều
nhũ đá với vô vàn hình dạng và màu sắc khác nhau. Càng đi vào sâu trong động
bạn sẽ càng khám phá thêm được nhiều điều thú vị khi đây là nơi sinh sóng của cả
hàng vạn con dơi.
Đền An Mã
Đền An Mã nằm tọa lạc ngay trên đảo An Mã ngay giữa hồ Ba Bể. Ngôi đền cổ này
đã được trùng tu và xây dựng lại vào năm 2007. Tương truyền đây là ngôi đền dùng
để thờ các vị trung thần nhà Mạc xưa kia. Đền An Mã ngày nay được sử dụng làm
nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương sinh sống gần đây. Các vị
khách thập phương có thể đến đây vào dịp lễ hội xuân Ba Bể được tổ chức vào
ngày mung 10 tháng giêng Âm lịch hàng năm. Ngoài ra hội đền An Mã cũng là 1
trong những lễ hội khá thú vị mà bạn có thể đến vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch.
Bản Pác Ngòi
Bản Pác Ngòi được biết đến là 1 bản du lịch văn hóa. Đây là nơi sinh sống của đồng
bào dân tộc Tày. Tại bản có đến hơn 80 hộ dân cùng với đó là khoảng chừng gần
400 nhân khẩu. Một điều thú vị khác ở bản Pác Ngòi đó là toàn bộ dân sinh sống tại
bản đều là người Tày. Ngày nay ở bản Pác Ngòi vẫn còn 1 số ngôi nhà cổ với lối
kiến trúc khá độc đáo. Người dân nơi đây quanh năm vẫn chỉ sinh sống bằng nghề
trồng ngô lúa và đánh bắt tôm cá ở hồ Ba Bể. Các hộ dân cũng đã bát đầu tham gia
các hoạt động kinh doanh để có thể phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Rất nhiều
trải nghiệm thú vị đang chờ đón bạn tại bản Pác Ngòi đấy!
Thác Bạc bản Vàng
Thác Bạc là 1 trong những điểm tham quan vô cùng lí tưởng đặc biệt vào những
ngày hè oi bức. Đứng từ trên đỉnh đèo Khau Vàng nhìn xuống, thác Bạc giống như 1
dải lụa trắng tuyệt đẹp. Với chiều cao ước chừng 40m cùng vách đá gần như thẳng
đứng, không gian xung quanh giúp bạn tận hưởng 1 kì nghỉ tuyệt vời khi bạn có thể

hòa mình vào không gian yên bình nơi đây. Ngâm mình vào dòng nước mát lạnh
dưới chân thác bạn sẽ thấy bao mệt nhọc ưu phiền như tan biến đi vậy.
Tuy vườn quốc gia Ba Bể đã được đưa vào khai thác du lịch trong những năm gần
đây nhưng không gian xung quanh thác Bạc vẫn còn vô cùng hoang sơ. Khám phá
và tận hưởng kì nghỉ ở thác Bạc trong những ngày hè chắc chắn sẽ là những trải
nghiệm đáng nhớ trong lòng du khách.
Đảo Bà Góa
Có tên theo tiếng địa phương là Pò Giả Mải, đảo Bà Góa là 1 hòn đảo nhỏ xinh xắn
nằm ngay giữa hồ Pé Lèng thuộc hồ Ba Bể. Hòn đảo được hình thành từ những
phiến đá to nhỏ nằm xếp chồng lên nhau. Nhìn xa xa đảo trông giống như 1 hòn non
bộ nằm giữa mặt hồ nhờ cây xanh mọc xanh tốt nổi bên trên với rễ cây ôm hết
những phiến đá. Đảo Bà Bóa là 1 trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất thuộc
vườn quốc gia Ba Bể. Đặt chân đến đây bạn sẽ có những bức ảnh kỉ niệm tuyệt đẹp
để có thể nhớ về hành trình khám phá hồ Ba Bể của bản thân.
Ao Tiên
Ao Tiên nằm ở góc “hồ ba” của hồ Ba Bể và là 1 hồ nước nhỏ vô cùng xinh xắn. Từ
bờ hồ bạn chỉ cần đi bộ thêm 1 chút là đã có thể tới ao tiên. Ao có cùng mực nước
với hồ Ba Bể đó là nhờ được nuôi dưỡng bởi nước ngầm thầm qua những tảng đá
ở xung quanh. Một số loài cá địa phương cùng các loài động vật khác đều đang sinh
sống tại đây. Có một vài người dân địa phương thỉnh thoảng mò đến để bắt cá. Tuy
vậy có lẽ họ đến để tìm kiếm sự yên tĩnh chứ không hi vọng vào việc có thể đánh
bắt một mẻ lớn. Ao Tiên cũng gắn liền với 1 câu chuyện kể về 1 anh chàng thợ săn
khi đi qua đây đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp đến từ các nàng tiên đang tắm ngay tại ao.
Thác Đầu Đẳng
Nằm ngay giữa 2 dãy núi đá vôi trên dòng sông Năng, thác Đầu Đẳng là nơi tiếp
giáp giữa 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn. Thác được hình thành từ những tảng đá
lớn xếp chồng lên nhau. Thác Đầu Đẳng bao gồm 3 bậc và mỗi bậc thác cách nhau
khoảng từ 3 đến 4m theo chiều dài. Đây cũng là khu vực thường xuyên xuất hiện
loại cá chiên vô cùng hiếm thấy, có những con có thể nặng đến hàng chục kg.
Món ăn ngon nên thử tại hồ Ba Bể
Cá nướng Pắc Ngòi
Ở hồ Ba Bể có rất nhiều loài cá khác nhau. Thường thì chúng đều được cá đánh bắt
thủ công nên số lượng không nhiều. Tuy vậy chất lượng cá thì không thể xem
thường. Với món cá nướng này, người ta thường chỉ chọn những con cá chỉ nhỏ
bằng ngón tay cái. Quá trình chế biến cá không hề khó nhưng lại vô cùng mất thời
gian. Cá tươi sau khi đã được đánh bắt sẽ đem đi mổ bỏ ruột và rửa sạch sau một
vài công đoạn như phơi khô ngoài nắng vài ngày, nướng cá bằng cồn hoặc bếp than
là bạn đã có thể thưởng thức.
Lợn sữa quay
Một trong những món ngon mà bạn nên thử khi đến hồ Ba Bể đó chính là món lợn
sữa quay. Sau khi được làm sạch, sơ chế tẩm ướp các kiểu, lợn sẽ được đem quay
trên bếp than hồng đỏ rực. Khi quay người ta sẽ lấy khăn nhúng nước lau lợn để giữ
cho phần da ở ngoài không bị cháy. Đến khi lợn gần chín thì họ bắt đầu dùng que
để xăm thủng cho mỡ và nước chảy ra trông vô cùng hấp dẫn. Đĩa thịt lợn vàng xôm

thơm lừng chắc chắn sẽ khiến bạn phải chảy nước miếng. Rất nhiều hương vị được
phô bày ra chỉ với 1 miếng thịt mà bạn đưa vào miệng. Đây chắc chắn sẽ là món ăn
khiến bạn phải nhớ mãi một khi đã thưởng thức.
Gà chạy bộ
Thịt gà chạy bộ luôn là 1 trong những món ăn đặc sản của vùng đồi núi. Gà ở hồ Ba
Bể cũng vậy. Chúng được nuôi thả rông và ăn thóc nên thịt gà vô cùng ngọt, chắc
và thơm. Đặc biệt da gà dù được luộc hay nướng thì cũng đều rất giòn, ăn rất ngon
miệng. Nếu bạn chưa biết ăn gì khi đi du lịch hồ Ba Bể thì hãy thử món thịt gà thơm
ngon này nhé!
Xôi nếp nương
Xôi nếp nương cũng là 1 trong những món ăn vô cùng phổ biến của những người
sinh sống ở vùng cao. Món xôi này thường được ăn kèm cùng các món nướng như
thịt lợn, thịt gà – vốn là những đặc sản miền núi ai ai cũng biết. Gạo dùng để nấu xôi
chính là loại gạo nếp nương với hương vị khá dậy mùi, hạt khá dẻo và to.
Măng hấp thịt
Một món ăn thú vị và hấp dẫn khác mà bạn nên thử tại đây đó chính là măng hấp
thịt. Măng dùng để làm món ăn này thường là các loại măng vày, măng nữa, măng
trúc, măng tre. Sau khi được luộc chín, măng sẽ được bổ ra và khía ở phần trong.
Người ta sẽ trộn đều thịt, hành và trứng cùng các hương liệu khác, đem băm nhỏ
cùng gia vị, hạt tiêu để làm nhân.
Tất cả sẽ được đưa vào phần giữa măng đã được bổ ra rồi lại cuộn lại. Công đoạn
tiếp theo chỉ là cho vào nồi nước, đun sôi và chờ đến khi cạn nước là bạn có thể
thưởng thức. Thường thì người chế biến sẽ cho thêm 1 chút mỡ lợn vào để món ăn
được tăng thêm độ ngậy.
Mắm tép chua Ba Bể
Mắm tép chua Ba Bể được làm từ những con tép tươi được người dân đánh bắt
đem trộn cùng 1 chút muối, 1 chút cơm cùng 1 chút rượu. Hỗn hợp sau khi hoàn
thành sẽ được đem cho vào lọ, đậy kín rồi bắt đầu ủ trong 1 tháng là đã có thể
thưởng thức. Đây là 1 trong những món ăn ngon hấp dẫn mà bạn có thể thử xin
hoặc mua đem về làm quà cho bạn bè và người thân của mình.

