Biển Chết - Dead Sea – La Mer Morte.
Mất hơn 10 giờ bay đêm từ Bangkok (Thái Lan), rạng sáng,
chiếc Boeing 747 chở hơn 400 hành khách mới hạ cánh xuống
sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel) bên bờ Địa Trung Hải.
Anh Chali, hướng dẫn viên du lịch thuộc công ty Sharon Tours
nói: “Cả ngày hôm nay chúng ta dành cho biển Chết. Các bạn
sẽ được tắm ở một nơi mặn nhất thế giới và là nơi thấp nhất
trên bề mặt trái đất, âm 400m so với mặt biển. Không cần phao,
mọi người vẫn nổi trên Biển Chết”.
Vượt bao đồi núi khô cằn, gần trưa mới đi ngang qua thánh địa
Jerusalem để bắt đầu “đổ dốc” vào lòng Biển Chết.

Độ mặn của muối và khoáng chất đặc biệt nơi đây có công dụng chữa bệnh nổi tiếng. Trong nước có chứa
hơn 35 loại khoáng chất khác nhau cần thiết cho sức khỏe và chăm sóc da toàn thân bao gồm Magiê, Canxi,
Kali, Brôm, Lưu huỳnh và Iodine. Tất cả có tác dụng giảm đau, chữa trị hiệu quả các bệnh thấp khớp, vẩy nến,
nhức đầu, đau chân, nuôi dưỡng và làm mềm da.
Biển Chết dài 76km, chỗ rộng nhất tới 18km và chỗ sâu nhất là 400m. Bề mặt Biển Chết nằm ở 4175m dưới
mực nước biển nên là điểm thấp nhất của bề mặt trái đất.

Chỉ cần dang thẳng tay chân, ngẩng cổ lên để tránh nước mặn vào mắt, thì đã như cái bong bóng nổi phình
trên mặt biển.
Biển Chết đúng là một nơi du lịch tuyệt vời lỡ có sảy chân người ta cũng không bị chết chìm mà nổi bồng
bềnh trên mặt nước một cách tự nhiên. Mỗi năm, hàng trăm du khách đổ xô đến Biển Chết để được thả nổi cơ
thể mình trên mặt nước. Điểm thấp nhất trên trái đất này luôn là nơi hấp dẫn du khách nhất.

Biển Chết còn được gọi là” Biển Muối”, khu vực chứa nước bị vây kín này có thể được xem là một hồ nước
muối có độ mặn cao nhất trên thế giới. Biển Chết nằm giữa biên giới 3 nước Israel, Palestine và nằm sâu
trong thung lũng Jordan, cách thành phố Amman khoảng 55 km về phía Đông.

Biển Chết dài 76 km, chỗ rộng nhất tới 18 km và chỗ sâu nhất là 400 m.. Đây là một trong những khu nghỉ
dưỡng sức khỏe đầu tiên trên thế giới, người ta sử dụng muối và khoáng chất từ Biển Chết để làm ra mỹ
phẩm và các gói thảo dược tiêu thụ trên toàn thế giới. Từ xa xưa người ta đã biết khai thác nguồn muối và
khoáng chất tại Biển Chết này để làm ra nhiều sản phẩm khác nhau, đặc biệt là kem để ướp xác ở Ai Cập.
Như tên gọi của nó, Biển Chết không có một loài sinh vật nào có thể tồn tại được cả vì độ mặn rất cao. Độ
mặn của muối và khoáng chất đặc hữu nơi đây có công dụng chữa bệnh nổi tiếng. Biển chết có nồng độ mặn
là 38% trong khi đó độ mặn của nước biển ở các đại dương trên thế giới bình thường vào khoảng 2,5%.
Chính vì hàm lượng muối trong biển rất cao nên sức đẩy của nước rất lớn. Lỡ có sảy chân người ta cũng
không bị chết chìm mà nổi bồng bềnh trên mặt nước một cách tự nhiên, bơi lội ở đây cũng thật sự độc đáo
không thể bỏ qua. Đây là nơi có một không hai trên thế giới mà bạn có thể thả mình trên mặt dưới để đọc một
tờ báo.

Biển Chết mang không khí khô, giàu oxy mà không có bất kỳ một sự ô nhiễm môi trường nào, nhiệt độ tương
đối cao ngay cả mùa đông cũng không thuyên giảm. Thực tế là các tia cực tím có hại được lọc một cách tự
nhiên. Vì vậy bạn vẫn có thể tắm nắng mà không lo sợ bị cháy nắng. Vùng nước chữa bệnh tự nhiên nằm dọc
theo bờ biển kết hợp với lớp bùn đen ở bên dưới là liệu pháp điều trị sức khỏe và vẻ đẹp lý tưởng. Ngoài ra
khu bảo tồn thiên nhiên và sự đa dạng của khu vực danh lam thắng cảnh mang lại một sự kết hợp độc đáo
cho khung cảnh. Những ốc đảo sa mạc khô cằn bên cạnh những hồ bơi và thác nước đông đúc với hệ động
thực vật. Các di tích lịch sử của khu vực là một trong những nơi nổi tiếng thế giới cụ thể như Massada,
Jericho, Ein Gedi, các pháo đài La Mã và các pháo đài ở sa mạc Judea. Massada, pháo đài của người Do
Thái nằm ở hướng tây Biển Chết

Dọc theo bờ biển là những tòa nhà cao tầng, quán bar, vũ trường … Sắc trắng của các tòa các pha trộn với
màu vàng của cát, màu xanh nước biển tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ.

Ven bờ biển còn có các đụn muối trắng hình thành từng cụm, nhô lên như những chiếc nấm trông rất đẹp.
Đây là kết quả của nước biển bốc hơi trải qua nhiều năm. Gọi là biển chết, vì trong lòng biển không có sinh vật
nào sống nổi và biển không có lối nào thông ra các đại dương. Mặc dù mang tên Biển Chết, nhưng nơi đây
không chết bao giờ, luôn mang một sức sống mãnh liệt. Biển Chết tiếp đón hàng triệu lượt khách mỗi năm đến
viếng thăm, nghỉ dưỡng và tắm biển với màn trình diễn thả nổi mình trên mặt nước.

