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Số 38 - Ảnh đẹp, lạ mắt : 

7 dòng sông đẹp nhất thế giới. 
20 Tháng Mười Một 2018 

 

     Dòng sông giống như tính cách của mỗi con 

người, lúc hiền hòa, thướt tha, lúc dữ dội, nổi 

sóng, cũng có những dòng sông trở thành biểu 

tượng của thơ ca và là đại diện cho vẻ đẹp của 

quốc gia.  

ảnh minh họa 

1. Sông Trường Giang, Trung Quốc: 

Trường Giang hay Dương Tử là con sông dài 

nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới với 

chiều dài 6.300 km. Con sông này bắt nguồn từ 

tỉnh Thanh Hải phía tây Trung Quốc, chạy qua 

10 tỉnh về phía đông rồi đổ ra. 

Cùng với Hoàng Hà, Trường Giang là sông quan 

trọng nhất trong lịch sử, văn hóa, và kinh tế của 

Trung Quốc. Trường Giang chảy qua nhiều hệ 

sinh thái đa dạng và bản thân nó cũng là nơi sinh sống cho nhiều loài đặc hữu và loài nguy cấp như Cá sấu Trung 

Quốc và Cá tầm Dương Tử. 

 

2. Sông Irrawaddy, Myanmar: 

  Sông Irrawaddy, Myanmar là dòng sông dài 

nhất Myanmar, là thủy lộ quan trọng về mặt 

kinh tế và giao thông vào bậc nhất của Miến với 

tổng diện tích lưu vực khoảng 411.000-413.674 

km². 

Tour dong buồm từ Bagan tới Mandalay kéo dài 

3-4 ngày, bạn được ở khách sạn, ngắm cảnh ở 

Bagan, Yangoon, Madalay hoặc hồ Inle. Bạn sẽ 

thấy thuyền bè tấp nập hai bên bờ, những thung 

lũng lùng vĩ, đồng lúa và cuộc sống của người 

dân nông thôn. Cố đô Bagan có tới hơn 3.000 

ngôi chùa với tượng Phật nằm lớn nhất thế giới 

là nơi không thể bỏ qua. 

 

 

 

 

3. Sông Kenai, Alaska, Mỹ: 

 

Sông Kenai, Alaska, Mỹ là địa điểm lý tưởng để 

câu cá, chèo thuyền, hay thư giãn nghỉ ngơi cuối 

tuần…. Với chiều dài 132 km, cảnh quan 

nguyên sinh tươi đẹp kéo dài từ dãy núi Kenai 

qua công viên hoang dã Kenai, hồ Skilak, tới 

Đại Tây Dương. Sông có loài cá hồi lớn, thu hút 

những người mê câu cá, đặc biệt trong tháng 7 

và tháng 8. 
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4. Sông Volga, Nga: 

 

Sông Volga nằm ở miền tây nước Nga là con 

sông dài nhất châu Âu, với độ dài 3.690 km 

(2.293 dặm), tạo thành nền tảng của hệ thống 

sông lớn nhất ở châu Âu. 

Sông mẹ Volga vòng tay ôm 11 thành phố lớn 

nhất của nước Nga dọc hai bên bờ. Nhờ những 

kênh đào lớn mà Volga được coi là dòng sông 

nối thông với các biển A-dốp và biển Đen ở phía 

nam, biển Ban-tích và biển Trắng ở phía bắc 

cũng như biển hồ nội địa Ca-xpi - nơi nó đổ 

xuống. 

Tuy nhiên, ngoài giá trị tiềm tàng về kinh tế, 

Volga còn là dòng nước trong xanh cho những ai 

thích vẻ đẹp tự nhiên của nước non. 

 

 

5. Sông Rhine, châu Âu: 

Con sông được mệnh danh có đường thủy đẹp 

nhất châu Âu, chảy qua 6 nước Áo, Pháp, Đức, 

Hà Lan, Thụy Sỹ, Liechtenstein. 

Với chiều dài 1.320 km, Rhine đã gắn liền với 

lịch sử phát triển của châu Âu nhiều thế kỷ, với 

vô số lâu đài, pháo đài chiến tranh, nhà thờ cổ 

dọc bờ sông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sông Cano Cristales, Columbia: 

 

Thường được mệnh danh là “dòng sông ngũ sắc” 

hay “dòng nước cầu vồng” (Liquid Rainbow), 

con sông ở tỉnh Meta thuộc Columbia này xứng 

đáng là một trong những con sông đẹp nhất thế 

giới. Do có lượng tảo dày, từ tháng 7 đến tháng 

11 dòng sông luôn phủ đầy màu sắc từ vàng, 

xanh lá, xanh dương, đen và đỏ. Có lẽ phải đến 

khi tận mắt chứng kiến, bạn mới thực sự tin vào 

vẻ đẹp siêu thực của dòng sông này. 
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7. Sông Mekong, Đông Nam Á: 

 

Con sông lớn nhất Đông Nam Á chảy 

qua rất nhiều địa điểm hấp dẫn du khách, 

khởi nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, qua 

tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, tiếp đến 

Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, và 

Việt Nam trước khi đổ ra Biển Đông. 

Một số điểm đến ở Đông Nam Á mà 

Mekong đi qua như Angkor Wat (một 

trong bảy kỳ quan thế giới, miền Tây 

Nam Bộ Việt Nam và rất nhiều đền chùa, 

chợ nổi, rừng nguyên sinh khác. 

Song Mekong tạo ra tiềm lực kinh tế 

mạnh mẽ, đặc biệt là thủy điện. 

 

                  

                                                                                                                          Lão Phan sưu tầm  
 

 


