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Được mệnh danh là quốc gia Phật giáo, là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan đang
là điểm đến bí ẩn hấp dẫn với nhiều khách du lịch.

Những địa danh ấn tượng của vùng đất huyền bí Bhutan

Bhuan mang đậm truyền thống Phật giáo Tây Tạng, ngoài các pháo đài cổ thì đi đâu trên đất
nước Bhutan cũng thấy chùa chiền và tu viện Phật giáo. Vì vậy, điểm đến đầu tiên không thể bỏ
qua chính là tu viện Paro Taktsang. Đây là nơi linh thiêng nhất của vương quốc Bhutan được
các tín đồ Phật giáo đặc biệt tôn kính. Tu viện nằm chênh vênh trên vách núi có độ cao hơn
3.000m so với mực nước biển, khoảng 900m so với thung lũng Paro. Dù bạn đến đây bằng bất
kỳ con đường nào, cũng đều có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
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Điểm thứ 2 bạn nên đặt chân là thủ đô Thimphu, nơi có cung điện và nhiều tu viện nổi tiếng như
tu viện Tashichho Dzong nằm bên bờ sông Wang Chu là nơi làm việc của quốc vương Bhutan.
Thimphu là thủ đô duy nhất trên thế giới không có hệ thống đèn giao thông

Pháo đài Punakha - Là một trong những pháo đài đẹp nhất của đất nước, Punakha nằm ở giữa
hai con sông nổi tiếng Pho Chu và Mo Chu. Được xây dựng từ năm 1637, Punakha được coi là
cung điện của hoàng gia Bhutan cho đến giữa thế kỷ 20. Tại cố đô Punakha, ngoài những công
trình kiến trúc cổ và những lễ hội được tổ chức quanh năm, khách tham quan còn được ngắm
dãy Himalaya hùng vĩ từ đỉnh đèo Dochula cao 3.100m.

Xây dựng trong 12 năm kể từ năm 1740 bằng đá trắng, công trình đường bệ nằm tại thung lũng
Karmaling, phía đông Bhutan. Tháp Kora là một trong những kiến trúc Phật giáo sớm nhất quốc
gia này, được xây để xua đuổi tà ma, lưu giữ nhiều thánh tích Phật giáo.
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Thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành

Bhutan được coi là đất nước bí ẩn và hạnh phúc nhất thế giới bởi những điều rất đỗi giản dị. Nơi
đây, hấp dẫn du khách không phải là những tòa nhà cao tầng hay những công trình hiện đại,
cũng không phải là đất nước công nghiệp mà đó chính là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ,
hoang sơ… Đặt chân tới đây, bạn sẽ bị mê hoặc bởi khí hậu độc đáo. Không khí ở Bhutan
trong lành đến mức không tưởng, với việc hấp thụ khí CO2 nhiều hơn thải ra. Nó xa lạ với bụi
khói công nghiệp, rác thải, thuốc lá… Bhutan còn có rừng nguyên sinh bao phủ, trong khi chỉ
có duy nhất 1 sân bay, ô tô và xe máy cũng không phải là phương tiện được khuyến khích.

Bhutan có nhiều điểm khác biệt so với thế giới như vẫn có internet, truyền hình nhưng công
nghệ chưa bao giờ là yếu tố ưu tiên tại quốc gia này. Chính vì vậy, với nhiều du khách, Bhutan
chính là thiên đường sống chậm nơi hạ giới.
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Ẩm thực hấp dẫn với nét riêng độc đáo

Văn hóa Bhutan mang đậm truyền thống Phật giáo Tây Tạng nhưng không phải vì thế mà cho
rằng tất cả người dân nước này đều ăn chay.

Ngược lại, người dân ở vùng đồi núi cao này ăn nhiều thịt, nhất là các loại bò và gia cầm. Các
món súp thịt nấu gạo và rau khô nêm nhiều gia vị cay được ưa thích trong mùa lạnh. Các thực
phẩm chế biến từ sữa, đặc biệt là bơ và pho mát cũng tiêu thụ rất nhiều. Về đồ uống, ngoài trà,
người ta cũng uống nhiều rượu gạo và bia nữa.

Ẩm thực tại Bhutan có sự hòa trộn và tiếp biến sâu sắc từ văn hóa Trung Quốc và Ấn Độc, tuy
nhiên nó vẫn giữ được những nét riêng độc đáo. Một số món ăn đặc sắc mà du khách không thể
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bỏ qua khi đi du lịch tại đây như: Ema datshi là một trong những món ăn nổi tiếng, món này có
2 nguyên liệu chính là ớt nguyên quả và phô mai tươi nhà làm. Hay món Jasha maru là món
thịt gà hầm kiểu Bhutan, Cơm chiên gạo đảo,…

Phải đến vì… không dễ để đến

Xin nói luôn, Chính phủ Bhutan không khuyến khích khách du lịch đi tự túc đến Bhutan mà phải
qua một công ty du lịch để bảo lãnh visa. Vì vậy đi du lịch Bhutan tự túc cũng khó để làm visa.
Bạn cũng cần liên hệ một công ty du lịch để được bảo lãnh làm visa.

Chi phí du lịch tại Bhutan cũng khá cao, theo quy định mỗi du khách đến Bhutan phải đóng
200 USD/ người vào mùa thấp điểm (tháng 1, 2, 6, 7, 8, 12), 250 USD/ngày/người cho mùa cao
điểm (tháng 3, 4, 5, 9, 10, 11). Nếu đi 1 hoặc 2 người thì phụ thu phí 40 USD/ 1 người/ngày.

Người Bhutan sử dụng đồng Ngultrum vì vậy bạn nên đổi một ít tiền của Bhutan. Lưu ý, việc đổi
ngoại tệ tại Bhutan không dễ, ngoài thẻ tín dụng, bạn nên mang theo một ít tiền USD để hành
trình du lịch của bạn diễn ra thật trơn tru.
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