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NHỮNG THÁC NƯỚC ĐẸP NHẤT 

 

Xin mời chiêm ngưỡng những thác nước đẹp trên thế giới.  

 

 

Thác nước Helmcken tại British Columbia, Canada hớp hồn bởi vẻ đẹp như chốn bồng lai 

 

Thác nước tại khu rừng Romania lại gây cảm gia'c thi'ch thu' bởi vẻ độc đáo của 
từng làn nước 
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Thác Corkscrew tại Hocking Hills, Ohio hiểm trở với những vách đá rêu xanh 

 

Một cảnh tượng không thể kỳ vĩ hơn tại thác nước Geiranger Fjord, Norway 
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Một cảm giác thật ly' thu' khi được ngồi đối diện với thác nước hu`ng vi~ tại rừng 
Dupont State phía Bắc Carolina 

                 
Vẻ đẹp xanh ngút ngàn tại thác nước Molokai, Hawaii 



4   Những Thác Nước Đẹp Nhất                                                                                              www.vietnamvanhien.nrt 

 

Vẻ đẹp của thác nước tại công viên Plitvice National Park, Croatia khi chụp từ trên 
cao 

                
Thác Proxy ở Oregon với vẻ đẹp huyền thoại 
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Màu trắng của thác nước tại Skogafoss, Iceland hòa quyện tuyệt đối với cánh đồng 
hoa vàng phía dưới 

 

Thác nước Pearl Waterfall dữ dội mạnh mẽ - niềm tự hào của đất nước Trung Hoa 
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Thác Victoria tại Châu Phi được liên tưởng như phần kem trắng của chiếc bánh 
ngọt khổng lồ bị cắt đôi 

 

Dòng chảy của một thác nước tại Gorge, Cullowhee, NC cũng đã được nhiếp ảnh 
gia ghi lại 
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Hoàng hôn buồn không đủ làm dịu đi sự kỳ vĩ của thác nước tại công viên 
Yellowstone National Park 

 

Khi nhắc đến những thác nước kỳ vĩ nhất trên thế giới, không thể quên được cái 
tên của "người khổng lồ" Niagara 



8   Những Thác Nước Đẹp Nhất                                                                                              www.vietnamvanhien.nrt 

 

Thor’s Well - thác nước tại Cape Perpetua, Oregon, Mỹ luôn đem lại cảm giác 
hoang sơ cho người thưởng ngoạn 

                  
            Thác nước Nuorilang Waterfalls, một thắng cảnh đẹp khác tại Trung Quốc 
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Thác Ebor Falls tại New South Wales, Australia lại thu hút bởi kết cấu từng tầng 
từng lớp 

                
Toàn cảnh từ trên nhìn xuống của thác Litlanesfoss ở Iceland 

__._,_.___ 

Chuyển tới:  le nguyen <ngle2003@yahoo.com>  
 

 


