Thật vinh dự được nằm trong top địa điểm “sống ảo” với background
cực xinh, hồ Đá Xanh đã chiếm được cảm tình biết bao du khách
phương xa có thị thực nhập cảnh Vietnam visa để du lịch. Du khách sẽ
bị mê đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên của địa danh xanh xanh đúng
nghĩa như tên gọi của nó. Hồ Đá Xanh toạ lạc tại huyện Tân Thành, gần
núi Dinh chỉ cách Sài Gòn 80km. Với khoảng cách địa lý ấy, du khách có
thể lựa chọn phương tiện xe máy, ô tô hoặc “chú ngựa sắt” tuỳ vào nhu
cầu và sở thích của mỗi người để tới được địa danh này. Nơi đây được
xem là một trong những địa điểm lý tưởng cho chuyến đi trong ngày,
phù hợp với những người không có đủ điều kiện nghỉ phép dài hạn.
Hồ Đá Xanh không phải là hồ nước tự nhiên, là kết quả của việc hoạt
động khai thác đá, nhưng đừng vì thế mà du khách cứ ngỡ không có gì
đặc biệt ở địa danh này. Vẻ đẹp hồ Đá Xanh mà nhiều người yêu
thương đã mến tặng cho một tên gọi đầy mỹ miều “Tuyệt Tình Cốc
Vũng Tàu”. Những lúc mệt mỏi về với hồ hít hà không khí yên bình,
trong lành của một vùng đất vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi trong chiến
tranh. Về với thiên nhiên để tận hưởng cuộc sống này vốn dĩ chứa đựng
nhiều điều thú vị đang chờ du khách đến khám phá và trải nghiệm.
Được bao bọc xung quanh bởi địa hình núi non hùng vĩ nên hồ Đá
Xanh quanh năm mát mẻ. Nhìn từ xa, mặt nước không một chút gợn
sóng, chẳng khác gì viên ngọc bích toả sáng long lanh dưới bầu trời
trong xanh cao rộng. Một mình đứng giữa không gian núi và mây, ta
bỗng thấy mình nhỏ bé đến dường nào. Đến đây, mọi sự vướng bận
suy nghĩ phiền muộn của cuộc sống thường nhật được tạm gác qua một
bên, cảm giác tâm trí du khách nhẹ tênh đến dường nào. Đường di
chuyển tới hồ Đá Xanh không hề khó, du khách xuất phát từ trung tâm
thành phố Vũng Tàu, đi theo quốc lộ 51 thuộc phường Kim Dinh, đến khi
nào nhìn về phía tay trái thấy nhà thờ Long Hương thì rẽ vào hẻm bên
cạnh. Sau đó, tiếp tục hỏi người dân để ra hồ Đá Xanh. Trong suốt
chặng đường dài 16km, cung đường quốc lộ có nhiều phương tiện trọng
tải lớn tham gia lưu thông nên du khách hết sức tập trung và vững tay
lái.
Khi du khách đặt chân tới địa danh mà ở đây một mét vuông lại có cả
trăm góc sống ảo như vậy thì làm sao có thể cưỡng lại được. Cây cầu
gỗ điểm nhấn của hồ dẫn lối thẳng ra giữa lòng hồ mang nét kiến trúc
độc đáo, được phân thành ba nhánh tha hồ sống ảo.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh cây cầu gỗ làm du khách xao xuyến mà
ngay sát hồ cũng có chiếc xích đu lơ lửng, khẽ đung đưa theo gió mang
tới cho du khách những bức ảnh lung linh đầy thơ mộng.
Còn gì thú vị hơn nữa được lênh đênh trên mặt hồ. Sóng nước lăn tăn,
mặt hồ xanh ngát, không khí mát lành tha hồ bấm máy thích thú vô

cùng. Đặc biệt trên những chiếc thuyền được trang trí những đoá hoa
thạch thảo màu tím ngọt ngào, lãng mạn, nhiều cặp đôi đã lựa chọn bối
cảnh này làm background cho cuốn album ảnh cưới của mình. Giữa
không gian thơ mộng ấy, bỗng xuất hiện đàn cừu trắng nhởn nhơ gặm
gỏ. Chúng thật dễ thương và thân thiện biết dường nào, còn là “đối tác”
hợp tác ăn ý trong những shoot hình lung linh của du khách. Lưu ý khi
tới hồ Đá Xanh, du khách không được tắm, nước ở đây sâu và nguy
hiểm. Một khi có ý định tới đây du hí, du khách nên chuẩn bị thực phẩm
cộng nước uống bởi ở đây giá dịch vụ khá cao và chưa được nhiều, chỉ
một số quán nhỏ ven hồ.
Những lúc mệt nhọc với cuộc sống thường nhật, áp lực với đống ngổn
ngang công việc chạy cho kịp deadline, những lúc thế này cần thư thả
tâm hồn. Chuyến đi trong ngày tới với hồ Đá Xanh làm du khách bỗng
thấy đời nhẹ tênh, bao sự khó chịu được về với khung cảnh mộng mơ
này. Và hơn nữa, du khách sẽ có cho mình những shoot hình lung linh
lưu lại chuyến hành trình về với du lịch Vũng Tàu.
Khách du lịch có thể kiểm tra getvietnamvisa.com để có thêm thông tin
hữu ích cho kì nghỉ.

