
Khám phá Đắk Lắk – Vẻ đẹp Ban Mê 
Thời gian lý tưởng để du lịch Đak Lak là từ tháng 12 đến tháng 3 bởi đó là mùa hoa 
dã quỳ nhiều nên không kém những nơi khác đâu nhé. 
 
Di chuyển 

-  Xe Máy đi từ Sài Gòn theo QL14 là đến với Buôn Mê Thuật. Lưu ý: Đoạn 
đường này cực nhiều công an. 

- Ô tô cực dễ để đón xe đến với Ban Mê với giá vé giao động từ 180.000đ tới 
220.000đ (SG – BMT). VD: Xe Huy Hoàng, Cường Em, Anh Thảo ..vv 

- Máy bay hiện nay đã có nhiều tuyến bay từ các tỉnh thành khác đến với BMT 
mọi người có thể săn trước để được vé giá rẻ. 
 

Lưu trú và đặt khách sạn ở đâu? 
- K pan house 56/2/8 Nguyễn Thị Định, nơi này tha hồ sống ảo luôn nhé giá 

100.000đ đến 600.000đ 
- Cư H’lăm restaurant & homestay giá từ 50.000đ đến 500.000đ 
- Beezone Hostel 233/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mô hình hình tổ ong cực bắt mắt 
- The highland house 100.000đ đến 180.000đ có cung cấp dịch vụ thuê xe. 
- Du khách nước ngoài có thể đặt phòng trực tuyến tại hotels in Buon Ma Thuot 

. 
 

Ăn uống 
- Khu ẩm thực Chợ C trung tâm Thành phố Buôn Mê Thuật. Tại đây có rất 

nhiều món ăn được bày bán từ cơm, bánh canh, miến măng, bún, nem… Bạn 
đều có thể tìm thấy ở đây với giá cả hợp lý giao động từ 10.000đ đến 
30.000đ mà ăn rất vừa miệng nha mọi người. Trong đây có quán cô Hồng 
bán miến măng bánh canh là mình thấy ngon nhất. 

- Bánh canh Cá Dầm Hương, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng giá một tô chỉ 20.000đ, 
mọi người nhớ ghé quán này nhé. Mình phải ăn 2 tô mới đã thèm. 

- Coffee house of lens: 14/9 Cù Chính Lan không gian cổ kính phù hợp cho 
bạn nào thích yên tĩnh giá từ 15.000đ tới 30.000đ. 

- Làng Cà Phê Trung Nguyên: Đến với thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuật thì 
không nên bỏ qua quán cà phê được coi như bảo tàng lịch sử văn hóa cà phê 
lớn nhất Tây Nguyên này. Vừa là nơi uống cà phê vừa là nơi tham quan. Giá 
giao động từ 50.000đ đến 110.000đ. 

- Nem chua nướng và ốc đường Nguyễn Thị Minh Khai 2000đ -10.000đ. 
- Mì quảng Mỹ Sơn: Trần Khánh Dư 25.000đ – 40.000đ. 
- Nhà xanh Food & Drink Cơm cháy lắc 1phần 15.000đ ngon bá cháy. 
- Bánh mì bò nướng Cambodia 109 Hùng Vương, Buôn Mê Thuật 25.000đ 

1phần ngon lắm. 
- Xung quanh chợ Buôn Mê Thuật có rất nhiều quán ăn đêm giá cũng chỉ 

20.000đ – 30.000đ. 
 

Chơi gì? 
- Bản Đôn: Giá vé 40.000đ. 

Điều thú vị không thể bỏ qua ở Bản Đôn là hoạt động cưỡi voi chỉ mất tầm 
200.000đ đến 400.000đ là bạn đã được những chú voi đưa đi dạo trên sông 
Serepok giá tiền tùy vào đoạn đường bạn muốn đi. Và cảm giác thích thú khi 
đi qua những cây cầu treo lắc lư là những kỉ niệm khó quên. 

- Làng cà phê Trung Nguyên: Là bảo tàng cà phê lớn nhất Tây Nguyên. 

https://www.dulichso.com/
https://www.hotels-in-vietnam.com/buon-ma-thuot.html


- Cụm Thác Dray Nur Đray Sap: Giá vé 30.000đ. Cách Buôn Mê Thuật tầm 
20km thuộc huyện Krong Ana, là trong những thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên. 
Chỉ cần men theo đường trong rừng bên kia cầu đi đến 1 đoạn là bạn sẽ sang 
được Dray Sap (có thu thêm phí). Thác này tắm được nhé mọi người có thể 
mang đồ đi tắm. 

 
Ngoài ra còn một số hoạt động rất thú vị khác ở thác:  

- Khu du lịch Ko Tam: Km9 Quốc lộ 26 Giá vé 20.000đ. Được mệnh danh là 1 
Đà Lạt thu nhỏ của Đak Lak. 

- Khu du lịch Troh Bư: Đi đường hướng Bản Đôn cách thành phố Buôn Mê 
Thuật khoảng 10km, giá vé 25.000đ – Đà Lạt thu nhỏ. Khu này rộng lắm, chỗ 
sống ảo khá nhiều tổ chức vui chơi ăn uống ở đây là hết sảy. Có một số trò 
chơi trên cây giống như thác Danata ở Đà Lạt. Ở đây cũng có phòng cho 
thuê nữa, đây là khu bảo tồn Lan Rừng và 1 số loại động vật khác. Chọn nơi 
này picnic là tuyệt nhất. 

- Hục Cá Sấu: Nằm trong cụm thủy điện Serepok 3 đường đi thì khá lắt léo hơn 
chỗ khác nhưng đến nơi thì cực đẹp. Hồ nước màu xanh ngắt trong thấy đáy. 
Những tảng đá xếp vào nhau tạo thành hình con cá sấu đó chĩnh là lý do nó 
có tên là Hục Cá Sấu. 

- Núi Đá Voi: Thuộc xã Yang Tao, huyện Lak cách Buôn Mê Thuật 40km. Ở 
đây có tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, giá vé tham quan là 5000đ. Là 
biểu tượng thần tình yêu của người dân nơi đây. Lên đây mà nguyện ước thì 
yêu nhau suốt đời đấy hihi. Đoạn đường từ núi Đá Voi đến hồ Lak phải nói là 
đẹp vô cùng một bên là ruộng lúa bên kia là dãy núi Chưyangsin mờ ảo trong 
mây. 

- Hồ Lak: Nếu đến hồ Lak mà chỉ đến nhìn cái hồ thì chả có gì đẹp mấy đâu. 
Phải sang bên kia hồ đến với Lak Teted Camp. Bạn có thể mua tour trước, 
bao gồm ăn trưa và các hoạt động tham quan Buôn Jun, đạp xe đạp. Giá tour 
690.000đ trong ngày. 

- Hồ Eakao: Cách Thành phố Buôn Mê Thuật 12km, đi thẳng đường Y Wang là 
tới. 

- Ngoài ra đak lak còn có những rừng thông, rừng cao su, cây cô đơn rất đẹp 
chẳng thua kém Đà Lạt đâu. 


