Lào Cai là một tỉnh thuộc vùng cao biên giới phía Bắc Việt Nam. Khu du lịch Lào Cai
được biết đến với vẻ đẹp nguyên sơ của vùng núi phía Bắc. Đến Lào Cai ngoài
những danh lam thắng cảnh hấp dẫn thì đây cũng là nơi có nhiều những địa danh
lịch sử, hang động tự nhiên, và nét ẩm thực đặc sắc mang đậm nét đặc trưng văn
hoá độc đáo của nhiều dân tộc anh em. Lào Cai hiện nay là một trong những trọng
điểm du lịch của miền Bắc với những thắng cảnh Sapa thị trấn trong mây, khách sạn
ở Sapa huyền ảo, chợ tình quyến rũ, đỉnh Phan Xi Păng và Cửa khẩu Quốc tế Lào
Cai Hà Khẩu.
Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng – Nóc nhà Đông Dương
Phan Xi Păng nằm trong dãy núi Hoàng Liên Sơn, về phía tây nam thị trấn Sa Pa,
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất trong dãy núi Hoàng
Liên Sơn với độ cao 3.143m. Đây là một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ, ẩn chứa cả một
thảm thực vật với nhiều loài đặc hữu. Tuy chỉ cách thị trấn Sapa 9 km về phía Tây
Nam, nhưng nếu đi bộ, leo núi bạn phải mất 6 đến 7 ngày mới chinh phục được đỉnh
núi này. Hiện nay, rất nhiều nhà leo núi cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tìm đường
chinh phục đỉnh Phan Xi Păng tự tức hoặc theo chương trình tour của hotels in
Sapa. Tại đó có rất nhiều cây Hoàng Liên, một loại dược liệu quý, các loại gỗ quý,
chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương, các loài chim…
Cổng trời Sa Pa
Ra khỏi thị trấn Sapa, đi theo hướng Bắc khoảng 18 km, đường lên cổng trời ngoằn
ngoèo uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng trùng điệp điệp với những bóng nắng
chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện. Con đường đèo này có tên là Trạm Tôn, len lỏi giữa
dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Và cổng trời chính là đỉnh của con đèo này. Cổng trời
trở nên hấp dẫn du khách mỗi dịp đi du lịch Lào Cai Sapa, vì nhiều người tham quan
Thác Bạc bao giờ cũng cố ngược lên cổng trời để ngắm cảnh sắc kỳ vĩ của núi rừng
Hoàng Liên đã được vinh danh là “Vườn di sản Asian Sa Pa”. Cũng ở cổng trời này
bạn mới cảm nhận được vẻ kiêu hùng của đỉnh Phan Si Păng vời vợi lưng trời, bên
dưới là những vực sâu thăm thẳm.
Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng nằm ngay sát ngay thị trấn Sapa, cách 3 km, du khách có thể đi bộ
đến đó. Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng, bạn được ngắm toàn cảnh Sapa, thung lũng
Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói. Hiện nay, với bàn tay tôn tạo
của con người, Hàm Rồng thực sự là một thắng cảnh đầy hoa trái của Sa Pa. Lên
Hàm Rồng, du khách như lạc vào vườn tiên, mây ùa kín thân người, hoa rực rỡ mặt
đất.
Hang tiên
Thắng cảnh Hang Tiên nằm tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Là một
điểm du lịch Lào Cai nổi tiếng. Ngược dòng sông Chảy khoảng 6 km, từ trung tâm
xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) thuyền sẽ đưa bạn qua thành cổ Trung Đô với nhiều
huyền thoại. Dòng sông Chảy đến đây thắt lại tạo thành dòng sâu, hiền hoà, len lỏi
giữa hai bờ vách thành dựng đứng. Thắng cảnh Hang Tiên là một Hạ Long thu nhỏ,
gắn liền với sự tích về miếu thờ Ba Cô xã Bảo Nhai.

Y Tý
Là một điểm đến yêu thích của nhiều phượt thủ, “xứ sở của mây” Y Tý sẽ cho bạn
cảm giác lâng lâng, bồng bềnh như lạc vào chốn bồng lai. Những “dòng sông” mây
cuồn cuộn “chảy” xuyên qua các khe núi chính là “món quà” độc đáo và vô giá mà
thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho nơi này.
Cốc San
Cốc San là một hệ thống các thác nước và các hang động to nhỏ khác nhau. Vẻ đẹp
của Cốc San vẫn hoàn toàn mang tính chất tự nhiên, hoang sơ. Có một điều rất đặc
biệt là hầu như ở mỗi gầm một con thác, sau làn nước đổ từ trên cao xuống lại có
một hang động. Phong cảnh Cốc San mang vẻ đẹp huyền bí diệu kỳ toát lên từ
những ngọn thác, những mô đá và những hang động.

