
Nhiều báo nước ngoài đưa tin về "trải 

nghiệm tuyệt vời" tại cầu kính dài kỷ lục ở 

Việt Nam 

Thứ tư, ngày 04/05/2022 14:32 PM (GMT+7)  

Theo AFP, "cây cầu kính dài nhất thế giới" mới đây đã được khánh thành tại 

Việt Nam. Du khách đã có nhiều cảm xúc mới lạ trong sự kiện khánh thành cây 

cầu Bạch Long ở Sơn La, Tây Bắc Việt Nam. 

 

"Bước lên cầu và nhìn xuống ban đầu thật đáng sợ, nhưng đó là một trải nghiệm 

đáng kinh ngạc." Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 

Cây cầu này có chiều dài ấn tượng lên tới 632 mét, vượt qua cây cầu từng giữ 

danh hiệu trước đó ở Quảng Đông, Trung Quốc, tới hơn 100 mét. Cây cầu kính 

ở Trung Quốc chỉ có chiều dài 526 mét. 
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Tờ New Zealand Herald cho rằng, mặc dù cây cầu này vẫn chưa được chính 

thức công nhận bởi các giám định viên từ Cơ quan Kỷ lục Thế giới Guinness, 

nhưng chắc chắn đây đã là cây cầu có danh hiệu "cầu kính đi bộ dài nhất thế 

giới". 

 

 

Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 

Điểm tham quan đã mở cửa cho du khách. Theo giới thiệu, cầu này có thể tiếp 

450 du khách đi trên cầu cùng lúc. Cầu được làm bằng công nghệ hiện đại và gia 

cố để chịu lực tốt. Theo thông tin, cầu có thể chịu được 1 chiếc xe 2 tấn đi qua. 

Cầu được bắc qua tán cây rừng nhiệt đới, do đó du khách sẽ có thể nhìn toàn 

cảnh thung lũng bên dưới. 

"Khi đứng trên cầu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên", 

một du khách tả lại với AFP. 
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Nếu bạn sợ độ cao, cầu Bạch Long có lẽ không phải là nơi dành cho bạn. Nhưng 

đối với những người ưa mạo hiểm, thì cây cầu này là một điểm đến không thể bỏ 

qua - Business Insider nhận định. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 

Cầu kính Mộc Châu đã bắt nhịp cùng với xu hướng thu hút du lịch của Việt 

Nam. Việc mở cửa diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Việt Nam bắt đầu nới lỏng các 

hạn chế đối với khách du lịch trong nước. 
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Cầu có chiều dài 632m, hiện tại là cầu kính dài nhất thế giới. Ảnh: Nhac 

Nguyen/AFP via Getty Images 

Theo thông tin, trong dịp nghỉ lễ 30/4, Mộc Châu đã khai trương cầu kính đi bộ 

dài kỷ lục. Ngay trong ngày mở cửa, tại khu vực phòng chờ, rất đông du khách 

xếp hàng từ sớm để mua vé. Dù phải chờ đợi và giá vé lên tới 650.000 

đồng/người lớn, 450.000 đồng/trẻ em, nhiều người vẫn kiên nhẫn để có cơ hội 

trải nghiệm. 

Vào tháng 3, Việt Nam đã bắt đầu lại việc cấp thị thực du lịch 15 ngày khi đến 

cho công dân của 13 quốc gia. 
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Ông Hoàng Mạnh Duy, đại diện của Mộc Châu, cho biết, dù kính mỏng nhưng 

cầu Bạch Long có thể chịu được khoảng 500 người bước bên trên cùng một lúc. 

Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 

Cầu Bạch Long là cầu kính thứ 3 mở cửa tại Việt Nam. "Tôi hy vọng cây cầu sẽ 

thu hút thêm nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến đây", một người dân 

địa phương nói với hãng thông tấn AFP. 

Trước đó, năm 2018, một cây cầu khác là Cầu Vàng đã được khánh thành tại Đà 

Nẵng và cũng gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế. 

Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á sau hai tuần nữa - với hơn 

10.000 vận động viên và nhân viên thể thao từ các nước trong khu vực đang trên 

đường tới tham dự. 
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Công ty thi công cầu Bạch Long cho biết họ đã đưa cây cầu vào thử nghiệm 

bằng cách cho ô tô hạng nặng và xe tải chạy qua cầu. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP 

via Getty Images 
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Để tăng tính an toàn, cầu chỉ lưu thông theo một hướng. Ảnh: Nhac 

Nguyen/AFP via Getty Images 

 

 

 

Khi cây cầu mở cửa, những du khách đầu tiên đã có những phản ứng trái chiều. 

Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 
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"Tôi nghĩ tất cả đều tuyệt vời", một du khách nói với Al Jazeera. "Bước lên cầu 

và nhìn xuống ban đầu thật đáng sợ, nhưng nếu tự tin bước tiếp tục thì đó là điều 

rất đáng kinh ngạc". Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 

https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2022/5/4/1651587090236325468195-1651649014029-16516490143622012988405.jpg


 

Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 
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Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images 
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