Du khách đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh, biệt lập với thế giới xô bồ thì Lak Tented
Camp là địa điểm lý tưởng nhất đấy. Đây là một trong những điểm đến phù hợp với
những người ưa khám phá, yêu thích vẻ hoang sơ, mộc mạc và muốn gần gũi với
thiên nhiên. Hãy đến đây và tìm cho mình cảm giác thư thái, yên tĩnh sau chuỗi ngày
làm việc vất vả nhé. Tọa lạc ở ngoại ô thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc thị trấn Liên
Sơn, huyện Lăk, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km, cách sân bay Buôn Ma
Thuột 27km, khu nghỉ dưỡng Lak Tented Camp được bao bọc bởi những làn nước
hồ Lak xanh rì vỗ sóng quanh năm. Chính vì vậy, muốn đến nơi này du khách chỉ có
thể di chuyển bằng thuyền. Chặng đường đi thuyền vào tới khu nghỉ dưỡng là một
trong những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng đầu tiên khu resort dành tặng cho du
khách đặt phòng khách sạn ở Buôn Ma Thuột này.
Rất ít dân bản địa biết đến ốc đảo xinh đẹp này bởi nơi đây mở ra chủ yếu phục vụ
khách nước ngoài. Sở dĩ nhiều người gọi đây là ốc đảo là bởi chị chủ của resort đã
mua hẳn một ngọn đồi được hồ Lăk bao bọc xung quanh. Do đó, việc vận chuyển
nguyên vật liệu xây dựng resort tốn nhiều công sức và muốn tới được resort, bạn
phải đi thuyền băng qua hồ. Trước khi đến đây, bạn nhớ liên hệ trước với Lak
Tented Camp khoảng 30 phút để được chuẩn bị sẵn thuyền qua hồ nhé.
Đặt chân đến ốc đảo này, du khách sẽ bắt gặp ngay một nhà sàn khi đặt chân tới
resort. Tầng dưới là lễ tân, tầng trên là nhà hàng Y Lăk và quầy bar. Bạn tha hồ vừa
thưởng thức bữa sáng vừa ngắm nhìn hồ Lăk tuyệt đẹp. Khi bước vào quầy lễ tân
nhận phòng và chắc chắn sẽ “ngất lịm” khi bước vào phòng vì quá đẹp. Mọi thứ quá
hoàn hảo, từ màu gỗ, màu giường đến tất tần tật những thứ nho nhỏ để trang trí đều
không có gì để chê trách cả.
Đây thực sự là một ốc đảo vô cùng bình yên và an lành rất thích hợp cho những ai
muốn “trốn” khỏi cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp. Đến với Lak Tented Camp, bạn sẽ
cảm nhận được mọi thứ đều rất gần gũi với thiên nhiên, vô cùng dung dị và hoang
sơ. Bên cạnh đó, bạn còn được trải nghiệm những hoạt động lành mạnh nhưng vô
cùng thú vị như câu cá, đạp xe địa hình thăm thú cảnh quan, tham gia những môn
thể thao dưới nước. Tại Lak Tented Camp là bạn đã chấp nhận bỏ hết mọi sự xô bồ,
ồn ã và chỉ tận hưởng sự an yên trong một bầu không khí tuyệt vời
Nếu không mệt vì đoạn đường dài để để Lak Tented Camp, du khách có thể lên đồ
thoải mái để đạp xe (khoảng 8km) thăm buôn Yang Tao xem nghệ nhân làm gốm.
Mỗi xe đạp sẽ được trang bị nước suối và mũ bảo hiểm. Có thể nếu ít vận động, bạn
sẽ cảm thấy chút mệt mỏi nhưng yên tâm, quang cảnh tuyệt vời ở đây thì chút mệt
mỏi ấy chẳng thấm tháp gì đâu. Sau khi thăm thú xong thì quay lại bến tàu lên
thuyền về lại ốc đảo xinh đẹp. Vào buổi tối, ở khu vực nhà hàng có chương trình
biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng của người dân tộc bản địa M’ Nông. Du khách
không nên bỏ lỡ đặc sản văn hóa này vì không phải ở đâu bạn cũng được xem một
tiết mục biểu diễn cồng chiêng một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất đâu. Bên cạnh đó,
du khách còn được thưởng thức rượu cần và nhiều món ăn ngon bản địa rất đặc
sắc. Sau khi ăn uống xong, du khách có thể cùng nhóm bạn của mình đi dạo xung
quanh. Tuy khá vắng vẻ nhưng không khí lại vô cùng tuyệt vời. Chắc chắn ở phố xá
ồn ã bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đắm mình vào không khí tuyệt vời của mẹ
thiên nhiên như thế này đâu.
Ít khi có dịp đi du lịch ở nơi tuyệt vời như vậy, du khách đừng để cơn buồn ngủ níu
bạn vào sáng hôm sau nhé. Thức dậy và ngắm cảnh bình minh đang lên, không khí
trong vắt và còn hơi mùi sương, mùi cỏ là phí hoài cả những phút giây đến đây đấy.
Một khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa tranh vẽ và hẳn bạn tưởng mình đang là người
hạnh phúc nhất thế giới vì được sống trên một ốc đảo cực kì tuyệt vời. Cảnh đánh
cá vào ban sáng ở hồ Lăk đẹp và bình yên lắm. Và cả việc thưởng thức đồ ăn ở

ngoài trời cũng chẳng thể nào tả hết. Nhiều khi ngó đi ngó lại vẫn không ngờ mình
đang ở Buôn Ma Thuột, nơi mà chẳng ai nghĩ lại có một thiên đường đẹp vô cùng
thế này. Nếu bạn chọn Lak Tented Camp để nghỉ dưỡng vào mùa hè năm nay thì
còn gì thú vị hơn nhỉ?

