
Cuộc sống hối hả, bận rộn khiến du khách mệt mỏi và muốn có một ngày được đắm 
chìm trong không gian xanh mướt tầm mắt thường nhật, tìm cho mình cảm giác 
khoan khoái để thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn. Vậy thì chẳng cần đi đâu xa đâu, hãy 
đến và tận hưởng ở Melia Ba Vì Mountain Retreat như cặp đôi cô gái Vũ Hoàng Thu 
Cúc, nơi này sẽ mang đến cho du khách cảm giác tuyệt vời như thế. Đẹp - Sạch - 
Không khí trong lành - Địa điểm gần Hà Nội - Tiện nghi - Dịch vụ tốt - Đồ ăn ngon”, 
là những gì mà cặp đôi dành cho Melia Ba Vi Mountain Retreat sau khi có chuyến 
nghỉ dưỡng 2N1Đ tại đây. Nếu du khách là một người yêu thiên nhiên cây cỏ và 
đang tìm không gian riêng cho mình cho thể tham khảo những chia sẻ của cô gái 
này nhé! 
  
Chỉ cách Hà Nội tầm 60km. Melia Ba Vì là một khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm trọn trong 
Vườn Quốc gia Ba Vì, Quận Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam. Đoạn đường di chuyển từ trung 
tâm thành phố lên đây chỉ mất 1giờ20phút và khoảng 1giờ50phút nếu đi từ sân bay 
Nội Bài. Nằm ở độ cao 600 m so với mực nước biển, khu nghỉ dưỡng này sở hữu nền 
khí hậu dễ chịu và phong cảnh tuyệt đẹp của đồng bằng Bắc Bộ cùng cảnh quan hùng 
vĩ của một khu rừng nhiệt đới. Nơi này thực sự là điểm lưu trú hoàn hảo giữa ngút 
ngàn màu xanh, giúp du khách tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thành thị đó. 
  
Vấn đề này đơn giản mà, đúng không nào? Như du khách thấy đấy, đoạn đường từ 
Hà Nội lên Melia Ba Vì Mountain Retreat không xa vì thế du khách có thể di chuyển 
theo nhiều cách. Có thể là xe khách, xe taxi, xe bus hoặc xe máy… Trong chuyến đi 
lần này chúng mình chọn đi xe ô tô tự lái. Ngoài ra, nếu du khách muốn đi theo dạng 
“phượt” để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và chủ động về mặt thời gian hay 
địa điểm mà mình muốn dừng chân có thể chọn xe máy. Cách này theo mình thấy 
cũng có rất nhiều người đi, vừa tiết kiệm lại tiện.   
Được xây dựng lại trên nền móng từ thời Pháp xưa. Trên đây vẫn còn nhiều các tàn 
tích và khi lên đây cũng sẽ được đưa đi tham quan xung quanh bằng mini bus, đi qua 
nơi nào các anh hướng dẫn đều kể lại khá say sưa và lôi cuốn. Có một điều là đường 
đi đến đây khá khó đi, và nếu đi phải ngày nhiều sương thì phải hết sức cẩn thận. 
Không khí thì rất trong lành, vì rất là nhiều cây (nằm giữa rừng mà), một màu xanh 
mát mắt cực kỳ và cực lạnh... Được cách xa cái không khí ô nhiễm ở thành phố đã 
nhẹ nhõm lắm rồi. Nhiều cây như thế nhưng không hề có muỗi đâu nên yên tâm nhé, 
nói chung rất đã. Tuy nhiên là nhiệt độ trên đây sẽ thấp hơn, như kiểu mình đi Tam 
Đảo hoặc Sapa vậy đó, lưu ý mang thêm áo khoác mỏng đề phòng bị lạnh. Đặc sản 
trên này chắc là sương mù, kể cả ngày nắng ở Hà Nội thì trên đây vẫn sẽ có sương, 
chụp ảnh cũng ảo lắm. Đập vào mắt mình ấn tượng đầu tiên là khu nghỉ dưỡng được 
thiết kế vô cùng thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Đó là hình ảnh những cái cây 
trồng trên các mảng và chiếc ghế đá dẫn vào sảnh lễ tân, kiểu đan xen giữa kiểu kiến 
trúc hiện đại và cổ điển của kiểu nhà truyền thống Việt Nam mình vậy. 
Melia Ba Vì Mountain Retreat có nhiều hạng phòng để lựa chọn và đặt khách sạn, 
dù đi 2 người hay đi theo nhóm nhiều người thì đều có phòng/ Villa để phục vụ đủ 
hết nhé. Mình đi 2 người và mua Voucher trước với giá 2tr500k/ 2N1Đ tại phòng 
Deluxe. Nhìn chung phòng bọn mình ở lần này cũng đã rất đầy đủ tiện nghi, trong 
gói này đã bao gồm cả ăn sáng Buffet tại nhà hàng luôn (Dĩ nhiên cuối tuần sẽ có 
phụ thu và cũng hay kín phòng lắm).  
Mình thích nhất ở đây nội thất trong phòng đều bằng gỗ, bước vào phòng vẫn thơm 
thơm mùi gỗ í. Vì nẵm giữa Vườn Quốc Gia Ba Vì nên vào đây thì hơi cách biệt thế 
giới bên ngoài nhưng không sao, tại đây có đủ luôn dịch vụ cho mình trải nghiệm: 
Nhà Hàng phục vụ ăn 3 bữa, Lounge, Spa, Gym, Bể bơi 4 mùa nước ấm... Cảnh rất 
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đẹp, nếu nháy của du khách có tâm thì up ảnh cả năm không hết, góc nào lên hình 
cũng mê li luôn. 
 
Ngoài phòng mà mình ở ra, khu nghỉ dưỡng này còn cung cấp nhiều dạng phòng 
khác nhau như: phòng Deluxe, phòng Junior Suite, phòng Premium, phòng Suite, 
phòng Grand Suite,… ứng với từng mức giá khác nhau, các du khách tới đây có thể 
tham khảo trước khi chọn. Đồ ăn Việt khá ngon và đầy đặn. Dĩ nhiên giá trong 
Resort thì cũng hơi mắc hơn nhưng ăn xong cũng thấy đáng mọi người ạ. Mình đã 
có dịp thưởng thức món lẩu cá sòn, phải nói là rất ngon lại nhiều nữa, cố mãi mới ăn 
hết được. Nếu chỉ đi 2 người chắc như mình du khách chỉ nên ăn cơm rồi gọi món 
thôi.  
Buffet ăn sáng cũng khá là ok. Ngoài ra ở đây còn phục vụ cả món Âu nữa nhưng 
mình không ăn nên không biết có ngon không, lần sau đi lại bọn mình sẽ thử xem sao. 
Có một lưu ý là du khách phải mua vé vào khi qua cổng Vườn Quốc gia Ba Vì với giá 
60k/vé nhé. Và nếu có thắc mắc gì đừng ngần ngại hỏi nhân viên ở đây, họ rất nhiệt 
tình, niềm nở và vui vẻ.  


