Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, tiếp giáp với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La,
Yên Bái với hơn 20 dân tộc sinh sống, Lai Châu mang trong mình những vẻ đẹp
tiềm ẩn để phát triển du lịch. Nếu bạn đang có kế hoạch lang thang, thưởng ngoạn
cảnh đẹp ở Tây Bắc, hãy tham khảo những kinh nghiệm du lịch của Hotels in Lai
Chau dưới đây và khám phá vùng biên giới tuyệt đẹp này. Lai Châu có nét thu hút
riêng của nó, đó là sự yên bình, quang cảnh núi rừng, thiên nhiên hùng vĩ với những
bản làng hoang sơ ẩn hiện lưng chừng núi. Với hơn 20 dân tộc anh em đang chung
sống tại mảnh đất này. Mang lại cho Lai Châu tiềm năng phát triển du lịch rất lớn.
Nếu bạn ưa thích những chuyến du lịch hoang dã, muốn bỏ lại sự sầm uất và ồn ào
nơi đô thị thì Lai Châu là một lựa chọn rất tuyệt vời đấy.
Nhà máy thủy điện Lai Châu
Thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam được khởi công xây
dựng vào ngày 5/1/2011 tại xã Nậm Hàng huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Công
trình này được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, bậc trên
của thủy điện Sơn La đang xây dựng. Đây là công trình thủy điện có vai trò rất quan
trọng trong việc cấp nước, phát triển điện và kinh tế xã hội cho 2 tỉnh Điện Biên và
Lai Châu.
Huyện Sìn Hồ
Nằm cách thành phố Lai Châu khoảng 60 km, Sìn Hồ có khí hậu khá giống với
Sapa, quanh năm mát mẻ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại hoa
và quả ôn đới. Nơi đây khí hậu khá giống với thị trấn Sapa, quanh năm mát mẻ tạo
điều kiện cho nhiều giống hoa, quả ôn đới như mận, đào, lê… phát triển. Hiện nay
tại khu 2 thị trấn Sìn Hồ có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cung cấp khách sạn ở Lai
Châu cho du khách, đó là dịch vụ tắm lá thuốc, xoa bóp và bấm huyệt do người dân
địa phương cung cấp. Dung dịch để ngâm tắm là một loại nước có màu đen sánh
được nấu từ 10 loại cây thuốc hái từ trên núi, trong đó có gừng và sả là có thể trồng
ngay tại vườn nhà.
Mốc 17 – Thượng nguồn sông Đà
Đây là điểm sông Đà bắt đầu chảy vào đất Việt. Sông Đà chảy vào Việt Nam tại mốc
17, nơi con suối Nậm Náp chảy vào Sông Đà. Mốc 17 gồm 3 mốc là 17(1), 17(2) của
Việt Nam và 17(3) của Trung Quốc. Đường phân thủy giao cắt của 3 mốc này tại
cửa suối Nậm Náp chính là nơi sông Đà chảy vào đất Việt. Đây là điểm tham quan
thú vị để du khách có thể chứng kiến tận mắt con sông Đà hùng vĩ, cung cấp một
khối lượng nước rất lớn cho vùng Tây Bắc, Việt Nam.
Đá thiêng Hà Nhì
Người Hà Nhì nơi đây coi đó là biểu tượng của niềm tin để cầu mong những điều
may mắn, hạnh phúc cho dân bản. Hàng năm, lễ cũng “thánh thạch” là lễ hội được
đón đợi nhất của người Hà Nhì nơi đây. Đây cũng là một nét văn hóa độc đáo của
người Hà Nhì”. Hàng năm, sau Tết Nguyên Đán bản Pa Thắng lại đứng ra tổ chức lễ
Thánh thạch. Người nắm rõ nhất truyền thuyết về Ông già đá trắng được giao trách
nhiệm đứng ra chọn ngày tốt rồi dẫn trai tráng trong bản lên đó. Phụ nữ tại bản
không được phép lên nhưng phụ nữ đến từ nơi khác vẫn có thể lên thăm.

Đèo Ô Qúy Hồ
Là một trong ‘tứ đại đỉnh đèo’ nổi tiếng của vùng Tây Bắc, Ô Quy Hồ như một dải lụa
trải dài, mềm mại nối giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đây là một trong những cung
đường đèo hiểm trở bậc nhất của núi rừng Tây Bắc. Đèo Ô Quý Hồ nối liền 2 tỉnh
Lai Châu và Lào Cai, nơi có đỉnh Fansipan huyền thoại. Nằm ở độ cao hơn 2000m
giữa mây núi ngút ngàn, cung đường đèo hiện ra mềm mại, trải dài như dải lụa uốn
mình sát những vách núi dựng đứng. Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng
Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây
do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, nhưng ít ai biết rõ xuất sứ cái tên “Ô Quý Hồ”.
Ngoài con đường mê hoặc bởi những khúc cua tay áo liên tục, Ô Quý Hồ còn hấp
dẫn ở sự khác biệt rất lớn về nhiệt độ ở hai phía của con đèo. Nếu du khách đang
chịu cái nóng ấm hơi khô của sườn Tây dãy Hoàng Liên (thuộc địa phận Lai Châu)
thì sẽ ngạc nhiên thích thú khi vượt qua đỉnh đèo Cổng Trời của Ô Quý Hồ để đón
nhận hơi gió lúc nào cũng ẩm và mát lạnh bên phía Sapa (Lào Cai). Đến Ô Quý Hồ
vào mùa đông, nếu may mắn ta có thể được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm
gặp ở Việt Nam đó là những bông tuyết và hiện tượng băng đá. Những giọt nước
đọng lại trên những cành cây, bông hoa bị đóng băng tạo nên hình ảnh thật đẹp và
độc đáo.
Pu Sam Cap
Pu Sam Cap (nghĩa là 3 quả núi chồng lên nhau) cũng là danh thắng bạn không nên
bỏ qua tại Lai Châu. Cách trung tâm thành phố chừng 5 km bao gồm 3 hang động
lớn là: Thiên Môn, Thiên Đường và Thủy Tinh. Vẻ đẹp nguyên sơ của nó khiến
nhiều người ngỡ ngàng. Điểm ấn tượng của Pu Sam Cap là mỗi núi có một động
lớn cùng hàng loạt động nhỏ với những cụm nhũ đá thạch anh nhiều hình thù khác
nhau. Quần thể thắng cảnh Pu Sam Cap là một sản phẩm kì vĩ của tạo hoá, với
cảnh sắc vừa thơ mộng quyến rũ, vừa kì bí huyền ảo nhưng cũng không kém phần
tráng lệ nguy nga.

