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KHU VƯỜN KỲ CÔNG Ở DUBAI 
 

 

Khu vườn Dubai Miracle Garden với 45 triệu bông hoa rực rỡ 

khoe sắc giữa sa mạc như đưa du khách lạc vào miền cổ tích đẹp 

như mơ. 
 

Dubai Miracle Garden được mệnh danh là một trong những điểm đến không 
thể bỏ qua đối với mọi du khách tới thăm thành phố Dubai. 

Dubai Miracle Garden nằm trong tổ hợp giải trí Dubailand của "thành phố của 
những giấc mơ" Dubai. 
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Dubai Miracle Garden được ghi trong Sách Kỷ lục Guinness là khu vườn lớn 
nhất thế giới với tổng diện tích 72.000 m2. 

 

Bất chấp khí hậu sa mạc khô nóng của vùng Trung Đông, Dubai Miracle 
Garden luôn có 45 triệu bông hoa thuộc hàng nghìn loài hoa khác nhau đua 

nhau khoe sắc, trong đó có 45 loài hoa quý hiếm được nhập khẩu từ khắp nơi 
trên thế giới, từ Ai Cập cho đến Mỹ. 



3 
 

Các loại hoa được trồng, ghép và tạo hình rất tinh tế và nghệ thuật từ trái tim, 
ngôi sao, cối xay gió, lâu đài, lều tuyết cho tới kim tự tháp... 

 

Tạo hình của vườn còn được thay đổi theo mùa để tạo cảm giác mới mẻ cho 
du khách. Nhiều du khách đã phải xuýt xoa rằng,họ như lạc bước tới “vườn 

địa đàng” khi đến thăm Dubai Miracle Garden. 
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Một lối đi được che nắng bằng những chiếc ô rực rỡ sắc màu. 

 

Hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc 
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Những luống hoa đủ sắc màu tuyệt đẹp được trồng rất nghệ thuật 

 

Nhiều loại hoa leo phủ kín trên một ngôi nhà mô hình đẹp như trong truyện cổ 
tích 
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Hoa được kết thành hình trái tim 

 

Các dòng suối hoa 
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Nhà hoa đẹp như mơ 

 

Vườn hoa đẹp như cổ tích chỉ có ở Dubai 

Theo Dân Việt 

Chuyển đến: Hoàng Phong Linh 
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