Thiên nhiên ưu đãi cho du lịch Vĩnh Phúc nhiều cảnh quan và danh thắng kỳ thú
như danh thắng Tây Thiên, khu nghỉ mát Tam Đảo, đền thờ Hai Bà Trưng, tháp Bình
Sơn… là nơi để phát triển các loại hình du lịch như tham quan, nghỉ mát… Nhưng
du lịch và khách sạn ở Vĩnh Phúc không chỉ hấp dẫn du khách bởi những danh lam
thắng cảnh hùng vĩ mà nơi đây đang dần phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch
cộng đồng với hành trình tham quan và tìm hiểu nền văn hóa đặc sắc của các làng
quê ở Vĩnh Phúc. Sau đây là những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch không
thể bỏ qua khi du khách đặt chân tới tỉnh thành này:
Tam Đảo
Địa danh nổi tiếng nhất của Vĩnh Phúc chính là Tam Đảo. Cái tên Tam Đảo được
hình thành do ba ngọn núi gần nhau là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Không
khí trong lành, mát mẻ là cảm giác đầu tiên khi bạn đặt chân tới đây. Những ngọn
núi hùng vĩ ẩn mình trong làn mây mù khiến cho Tam Đảo trở nên kì ảo đến lạ
thường. Không chỉ hoang sơ, huyền ảo, vẻ u tịch của các ngọn núi ẩn hiện trong
mây, hệ thống động thực vật phong phú cùng những kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, thời
tiết cả năm “gói gọn” trong một ngày của địa danh này càng làm du khách mê đắm.
Đến tham quan Tam Đảo, bạn có thể tới vườn quốc gia Tam Đảo, suối bạc, hoặc
lên tháp truyền hình Tam Đảo, đền Mẫu bà Chúa thượng ngàn, đền Đức Thánh
Trần…
Hồ Đại Lải
Hồ Đại Lải là một hồ nước nhân tạo lớn, nằm ngay chân núi Tam Đảo, thuộc địa
phận xã Ngọc Thanh – Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 40km. Khung
cảnh thơ mộng của hồ nước với xung quanh là các ngọn núi, cánh rừng hoang sơ
ẩn mình trong sương mờ biến nơi đây trở thành một bức tranh thủy mạc vô cùng
cuốn hút với các du khách. Tọa lạc trong một khu vực rộng lớn, mặt hồ xanh ngắt in
bóng dãy Tam Đảo, núi Thằn Lằn cùng sắc trời tạo nên bức tranh thiên nhiên hữu
tình. Ở đây khách du lịch có thể dạo chơi, ngắm cảnh, đi du thuyền mặt nước, tắm
mát, câu cá, leo núi, đi rừng hoặc có thể đi thăm làng bản người Sán Dìu, nghe hát
Soọng Cô, thưởng thức các món ăn dân tộc, hoặc thăm hang Dơi, đi dạo trong các
cánh rừng thông bạt ngàn…
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên
Cách Hà Nội khoảng 85 km, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thuộc xã Đại Đình,
huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Thiền Viện Trúc Lâm là một thiền viện thuộc dòng thiền
Trúc Lâm Yên Tử. Không chỉ là ngôi chùa có kiến trúc hoành tráng nhất miền bắc
Việt Nam, đây còn là một trong 3 thiền viện lớn nhất nước, nằm trên một ngọn đồi ở
Tam Đảo thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên như lọt thỏm vào cái không gian thiên nhiên
hoang sơ, kì ảo của những cánh rừng thông, những ngọn núi được mây mù che
phủ. Chưa nói về tìm hiểu văn hóa tâm linh, chỉ riêng khung cảnh thơ mộng nơi đây
cũng đã đủ để níu chân du khách.
Làng gốm Hương Canh
Làng gốm Hương Canh thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nằm ngay trên đường
quốc lộ 2A. Nghề gốm ở đây có từ lâu đời. Gốm Hương canh xưa nay rất được ưa
chuộng. Người ta bảo nhau “Sứ Móng Cái, vại Hương Canh”. Gốm Hương Canh
chống được nước thẩm thấu, ngăn được ánh sáng, giữ được hương vị nguyên chất
của những thứ đựng bên trong.

Du lịch Vĩnh Phúc cũng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến đây bằng thị
thực Vietnam visa on arrival bởi dịch vụ du lịch làng nghề truyền thống đầy thú vị.
Các làng quê tại Vĩnh Phúc với nét thôn quê mộc mạc, hiếu khách. Nghề truyền
thống trong làng được truyền từ đời này qua đời khác. Mỗi làng lại có một nghề
riêng tạo nên thương hiệu cho từng làng. Có thể kể đến làng gốm Hiến Lễ, làng
nghề đá Hải Lựu, làng rèn Lý Nhân, làng mây tre đan Triệu Xá, làng mộc Bích
Chu….

