Khi nào thấy ngột ngạt, du khách hãy đến Vân Hồ hoặc Mộc Châu của
Sơn La để ngàn hoa đua nở cùng tấm lòng nồng hậu của người dân
bản địa xoa dịu tâm hồn. Ở cuối bản Áng của thị trấn Mộc Châu, tỉnh
Sơn La có ngôi nhà xinh xinh nằm giữa rừng mận treo biển gỗ "Escape
from city" (tạm dịch: Trốn chạy khỏi thành phố). Du khách cũng "escape
from city" một cách đầy ngẫu hứng, hoàn toàn không có kế hoạch nào.
Đường đi Mộc Châu rất đẹp, hai bên hoặc là rừng xanh ngắt, hoặc là
núi đá hùng vĩ hoặc những hồ nước trong xanh. Đẹp nhất là đoạn đi qua
Vân Hồ, huyện giáp Mộc Châu, với những vườn mận đang nở hoa trắng
xóa, những cánh đồng hoa cải ngút mắt trắng - vàng đan xen được
người Mông trồng hai bên đường. Nhắc đến Sơn La, người ta thường
nghĩ đến Mộc Châu nhưng Vân Hồ thực sự là một địa điểm lý tưởng cho
những người ưa khám phá những vùng đất mới. Xã Lóng Luông của
huyện Vân Hồ nằm bên Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình đi Mộc Châu, nơi
có thể gọi là một thiên đường hoa. Trên con đường dài ngút mắt, thấp
thoáng hai bên là những nếp nhà bình yên dưới bóng những vườn mận,
vườn đào, đẹp khó diễn đạt bằng lời. Du khách sau khi đặt phòng
tại hotels in Moc Chau nên bỏ thời gian ghé vào một khu vườn đầy hoa
mận trắng. Không chỉ nhiệt tình mời tôi vào nhà trò chuyện, những
người dân chân chất ở đây còn dành cả giờ để chụp ảnh giúp, nói đủ
thứ chuyện trên trời dưới biển. Vợ chồng anh Tình ở bản Áng, huyện
Mộc Châu cũng dành cho tôi những tình cảm tương tự. Trong khi vợ
anh Tình hái những quả dâu tây ngọt mát ở vườn nhà rộng chừng vài
trăm mét vuông đãi khách thì người đàn ông dân tộc Thái khuyên tôi
nếu muốn đến rừng thông bản Áng, một địa điểm du lịch nổi tiếng của
Mộc Châu, thì nên đi vòng quanh làng để cảm nhận hết vẻ đẹp, sự bình
yên của nơi này. Mỗi người dân Mộc Châu, dù dân tộc gì; làm việc ở
quán ăn, nhà nghỉ hay ở nhà trồng ngô, nuôi lợn cũng đều như một
hướng dẫn viên du lịch thực sự.

