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Kính chào Quý khách, Quý độc giả TSTtourist thân mến,

Từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế với nhiều quy định được 
nới lỏng. Sau hơn 3 tuần tính đến thời điểm hiện tại, tình hình du lịch nội địa lẫn đón khách 
quốc tế gặt hái được nhiều tín hiệu khả quan. Trước thềm của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 
Vương, xa hơn nữa là lễ 30/4, 1/5, những người làm du lịch đều trông chờ vào sự bứt phá 
của lĩnh vực này. Họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, vật lực, chất lượng dịch vụ, 
sản phẩm… cho sự trở lại đầy ngoạn mục.

Đà Nẵng được xem là điểm sáng của du lịch Việt Nam. Vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ 
du lịch Việt càng được khẳng định chắc chắn khi trong 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của 
đại dịch Covid-19, các công trình gắn với địa danh Đà Nẵng như Bà Nà Hills, Cầu Vàng,… 
được vinh danh trên các trang báo, tạp chí, webiste uy tín hàng đầu thế giới. Sau quãng 
thời gian dài du lịch buộc phải chậm lại vì những tác động của đại dịch, Đà Nẵng vẫn là 
cái tên hot, vẫn là điểm đến “must try” khi nhắc đến du lịch Việt Nam.

Do vậy, trong BẢN TIN DU LỊCH tuần này, E-Magazine TSTtourist sẽ mang đến cho quý 
khách, quý độc giả những thông tin đầy đủ nhất về điểm đến Đà Nẵng. Hy vọng rằng 
qua bản tin, những ai từng đến Đà Nẵng sẽ ấp ủ kế hoạch quay trở lại. Còn với những ai 
chưa đến, Đà Nẵng với họ sẽ là nơi phải đặt chân đến một lần trong đời.

Ngoài ra, từ số phát hành này, những điểm đến hấp dẫn cho hành trình khám phá Việt 
Nam của TSTtourist sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin hàng tuần, giúp quý khách, 
quý độc giả dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch xê dịch sau đại dịch. Khi tình hình dịch 
về cơ bản đã được kiểm soát, giờ là lúc mà chúng ta cần viết tiếp ước mơ khám phá 
những cung đường, để những trải nghiệm có được từ những hành trình đó xoa dịu, chữa 
lành tâm hồn sau hơn 2 năm “bí bách” giữa 4 bức tường vì Covid.

Xin gửi đến quý khách, quý độc giả E-Magazine TSTtourist, số phát hành thứ 45 với chủ đề: 
“VUI CHƠI ĐÀ NẴNG - HẤP DẪN CHẲNG LO”.

BAN BIÊN TẬP

Lời Ngỏ



6 món ngon Đà Nẵng
Từ những nguyên liệu đơn sơ, người Đà Nẵng đã tạo nên một không gian ẩm thực rộng lớn, chứa đầy hương 
vị đặc trưng của thành phố du lịch xinh đẹp này.

Được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, Đà Nẵng chưa một lần làm những tâm hồn mê xê dịch 
thất vọng với những điểm tham quan thú vị, đa màu đa sắc. Đến với thành phố mộng mơ này, du khách không chỉ 
được thỏa “cơn khát” du lịch mà còn có cơ hội đắm chìm trong không gian ẩm thực rộng lớn, càng tìm tòi, càng phát 
hiện ra những điểm nhấn riêng.

mê hoặc mọi tín đồ ẩm thực
•Thanh Nghĩa



Gỏi cá Nam Ô

Tên gọi của món gỏi cá này được đặt theo vùng đất đã 
“khai sinh” ra nó - làng chài Nam Ô, phường Hòa Hiệp, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Gỏi cá Nam Ô có 2 loại là khô và ướt, phù hợp với đa 
dạng khẩu vị. Nhưng dù loại nào thì gỏi cá cũng không 
thể thiếu đĩa rau sống, bánh tráng… để ăn kèm. Thưởng 
thức từng cuốn gỏi sẽ giúp du khách cảm nhận rõ thịt 
cá mềm và ngọt lừ, kết hợp cùng vị cay nhẹ của ớt và 
tươi mát của rau xanh.



Bánh nậm

Là một phần của mảnh đất miền Trung, kho tàng ẩm 
thực của Đà Nẵng không thể nào thiếu vắng món bánh 
nậm trứ danh.

Mở lớp lá chuối gói ngoài là thấy ngay chiếc bánh nậm 
với phần bột trắng đục, điểm xuyến bằng màu cam nổi 
bật ở phía trên, vô cùng bắt mắt. Chan chút nước mắm 
chua ngọt, xắn miếng bánh, đưa vào miệng thưởng 
thức là những hương vị như bung nở.

Vỏ bánh mềm mịn hòa quyện với vị ngọt của thịt, tôm, vị 
thơm của hành lá, giòn béo của hành phi, mùi cay nồng 
của tiêu cùng hương thơm phảng phất của lá chuối… 
Tất cả kết hợp một cách đủ đầy, trọn vẹn, khiến người 
thưởng thức vương vấn khôn nguôi.



Tré bà Đệ

Tré không chỉ là món ăn vặt ưa chuộng của giới trẻ mà 
còn là một đặc sản nổi tiếng tại Đà Nẵng. Với nguyên 
liệu chính gồm thịt heo thủ, thính, mè…, những cuộn tré 
tỏa hương thơm thoang thoảng sau lớp lá ổi thanh dịu, 
khiến ai cũng say đắm.
 
Khi ăn, du khách sẽ ngất ngây hơn với vị ngọt của thịt, 
thơm của riềng và tỏi lên men… Món tré sẽ được nâng tầm 
khi trộn chung với một ít đồ chua như đu đủ, cà rốt thái sợi, 
củ kiệu,… Sự hòa quyện của những thành phần này sẽ làm 
tăng thêm vị hấp dẫn bằng cách mang lại cảm giác dai 
dai, giòn giòn, thơm ngạt ngào khi thưởng thức.



Cá nục cuốn bánh tráng

Đây là món ăn quen thuộc và nổi tiếng ở Đà Nẵng 
nói riêng và miền Trung nói chung. Người dân nơi 
đây thường chọn những con cá nục còn nhỏ, ướp 
nước mắm, đường, ớt tươi thái nhỏ, hạt tiêu, tỏi 
băm. Trộn đều rồi rải cà chua thái múi cau lên trên 
và đem hấp chín.

Cá nục hấp sẽ giữ trọn được vị ngọt tự nhiên. Gỡ miếng 
thịt trắng muốt cuốn với bánh tráng, rau sống, rau thơm, 
bún rồi chấm với nước chấm mắm nêm đậm đà là đủ 
để ta xao xuyến không nguôi.



Bê thui Cầu mống

Danh sách những món ngon tại Đà Nẵng sẽ không bao 
giờ hoàn thành nếu thiếu đi đặc sản bê thui Cầu Mống. 
Dù có xuất xứ từ địa danh Cầu Mống, Quảng Nam 
nhưng khi đến Đà Nẵng, món ăn này vẫn giữ nguyên 
hương vị truyền thống.

Những miếng thịt bê có màu hồng đào bắt mắt, vừa 
chín tái, thêm lớp da vàng giòn nhưng không quá khô, 
ăn vào thì mềm mại, ngọt thịt. Món bê thui Cầu Mống sẽ 
thêm ngon miệng khi ăn kèm với bánh tráng mỏng, các 
loại rau thơm, mắm cái cá cơm, cá nục nguyên chất… 
và nước chấm bí truyền, đậm đà, thơm phức.



Chíp chíp

Chíp chíp chắc hẳn là món đặc sản Đà Nẵng ít ai biết 
đến. Thuộc họ nghêu lụa, chíp chíp thường sống tập 
trung nhiều dưới đáy sông Hàn ở Đà Nẵng. 

Tuy nhỏ nhắn nhưng chíp chíp có thể mang chế biến 
thành nhiều món ăn hấp dẫn như chíp chíp nướng, nấu 
cháo, nấu canh chua, hấp sả chấm muối tiêu chanh... 
Thịt chíp chíp tươi ngon lại thêm trọn vị với các nguyên 
liệu đặc trưng. Đây không chỉ là món ăn ngon rẻ mà 
còn có giá trị dinh dưỡng cao, nên được nhiều du 
khách ưa chuộng.



Bán đảo Sơn Trà - nơi sở hữu những “mảng màu” thiên nhiên tuyệt hảo - cũng là chốn ghé thăm đầy thú vị với 
những địa điểm mộng mơ, tráng lệ và nhiều đặc sản làm người người say mê.

Được mệnh danh là “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, 3 
mặt giáp với biển, mặt còn lại giáp đô thị. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10km, bán đảo Sơn Trà sở hữu nét 
quyến rũ lạ kỳ với những bãi biển xanh ngắt, rừng cây rợp bóng, vô vàn điểm tham quan, vui chơi ấn tượng cùng 
nền ẩm thực đa dạng.

Đà Nẵngxứ thần tiên tuyệt diệu
Bán đảo Sơn Trà

của điểm đến
•Thanh Nghĩa



Chơi gì tại bán đảo Sơn Trà? 

Chùa Linh Ứng

Là một trong ba ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng, 
chùa Linh Ứng Bãi Bụt là địa điểm mà du khách không 
nên bỏ lỡ. Ngôi chùa được xây dựng theo phong cách 
kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, bao gồm nhà 
tổ, tăng đường, thư viện, chánh điện, giảng đường,.. 
và đặc biệt là pho tượng Phật Quan Thế Âm khổng lồ, 
uy nghi giữa bầu trời xanh thẳm. Khách thập phương 
thường đến với chùa Linh Ứng Bãi Bụt để tham quan, 
cầu nguyện hoặc chỉ đơn giản là tìm chốn yên bình để 
thanh lọc tâm hồn.



Đỉnh Bàn Cờ

Với vẻ đẹp tựa “tiên cảnh” ngoài đời thực, đỉnh Bàn Cờ 
trước nay luôn là tọa độ thu hút nhiều du khách đến 
bán đảo Sơn Trà. Nằm ở độ cao 700m so với mực nước 
biển, đây là nơi có vị trí cao thứ 2 ở TP Đà Nẵng, chỉ thấp 
hơn khu du lịch Bà Nà Hills (nằm trên đỉnh núi Chúa, cao 
1.489m so với mực nước biển). Đặt chân đến đỉnh Bàn 
Cờ, du khách sẽ nhìn thấy ngay bức tượng Tiên Ông 
đang ngồi trước bàn cờ.

Ngoài ra, đây còn là đỉnh của bán đảo Sơn Trà nên 
du khách có thể thỏa thích ngắm nhìn bức tranh toàn 
cảnh, hùng vĩ rộng lớn của cảnh vật tại điểm đến này.



Cây đa ngàn năm

Nằm ngay trên lối rẽ khác cùng tuyến đường lên đỉnh 
Bàn Cờ, cây đa ngàn năm hút mọi ánh nhìn với vẻ 
trầm mặc, bí ẩn. Tồn tại hơn 800 năm, cây đa có kích 
thước ấn tượng với chu vi thân là 10m, gồm 26 rễ phụ 
và mỗi rễ cao 25m. Cây đa ngàn năm được coi như 
di sản của thành phố và đang được khách du lịch săn 
đón nồng nhiệt.

Thân vươn cao kỳ vĩ, tán lá khổng lồ xoè rộng, cây đa 
ngàn năm là nơi nghỉ chân của du khách để tìm chút 
bình yên.



Trạm Rada 29 - Mắt thần Đông Dương

Radar 29, hay còn gọi bằng tên “Mắt thần Đông 
Dương”, do nhìn từ xa, nó nổi bật với 3 quả cầu trắng 
khổng lồ, bao quanh là núi non bạt ngàn giống như các 
con mắt khổng lồ. Đây là trạm kiểm soát không lưu được 
Mỹ xây dựng trên đỉnh núi Sơn Trà vào những năm 60, có 
thể quan sát trong bán kính lên đến 300km và tầm quét 
sóng có thể bao quát được cả khu vực Đông Dương 
đến cả Hong Kong và con đèo Hải Nam.

Khi đến tham quan trạm Radar 29, du khách có thể phóng 
tầm mắt ngắm nhìn biển khơi rộng lớn, hoặc dạo qua sân 
bay trực thăng của quân đội cũng vô cùng thú vị.



Bãi Rạng - Bãi Bụt

Đây là 2 bãi tắm nổi tiếng và được nhiều du khách 
yêu thích bởi bãi cát vàng, dòng nước trong vắt cùng 
những rạng đá tạo nên một khung cảnh hoang sơ, 
tuyệt đẹp.

Ẩn mình giữa màu xanh của rừng núi, bãi Bụt - bãi 
Rạng còn được tô điểm bởi những ngôi biệt thự, công 
trình với kiến trúc cổ kính. Nơi đây còn có đầy đủ trò 
chơi thể thao mạo hiểm, lướt ván, nhảy dù, lặn san hô 
dưới biển,... nhằm đem đến những trải nghiệm thú vị, 
sinh động cho du khách.



Bãi đá Obama

Đối với những du khách có đam mê “sống ảo” thì bãi đá 
Obama sẽ là gợi ý không nên bỏ lỡ. Sự kết hợp từ những 
tảng đá đen mang đến địa hình lạ mắt, xen kẽ đó làn 
nước trong xanh, sóng biển rì rào… tạo cho nơi đây một 
sức hút lạ kỳ.

Ngoài ra, bãi đá Obama còn có những cây cầu gỗ, cối 
xay gió nên dần dần trở thành “thánh địa sống ảo” lý 
tưởng cho giới trẻ.



Đảo khỉ

Ít ai biết rằng, bán đảo Sơn Trà còn được gọi với một 
cái tên khác, đó là đảo khỉ. Sở dĩ như vậy là vì đây là 
ngôi nhà chung của hơn 100 loại động vật quý hiếm, 
nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam cần được bảo tồn.

Đặc biệt, địa điểm này còn thu hút khách tham quan 
bởi sự xuất hiện của hơn 400 con voọc chà vá chân 
nâu - loài vật được mệnh danh là “Nữ hoàng của các 
loài linh trưởng”. Du khách có thể thỏa thích chụp 
ảnh với loài khỉ nhưng cần lưu ý đi lại nhẹ nhàng và 
mang theo ống nhòm để quan sát chúng từ xa.



Ăn gì ở bán đảo Sơn Trà? 

Rau rừng, thịt rừng: Bên cạnh những món ăn 
từ biển, bán đảo Sơn Trà còn có nhiều đặc sản núi rừng 
như thịt thú rừng và rau rừng. Những loại thịt rừng như gà 
rừng, heo rừng, thỏ… được chế biến thành các món ăn 
phong phú như nướng, quay, hấp, xào… Cuốn chỗ thịt 
rừng đậm đà cùng với các món rau rừng tươi xanh như 
rau dơn, me rừng, rau sâm, rau bứa, mã đề... thì càng 
thêm thơm ngon, bùng vị. Từng thớ thịt đậm đà vị rừng 
núi hòa cùng những loại rau thơm mơn mởn tạo nên dư 
vị nồng nàn khó lẫn vào đâu được. Ngoài thưởng thức 
tại chỗ, du khách còn có thể mua các loại rau rừng 
cũng như thịt rừng về làm quà.



Hải sản: Với 3/4 diện tích được biển xanh bao bọc, bán đảo Sơn Trà thực sự là điểm đến “giải tỏa cơn 
thèm” hoàn hảo cho những tín đồ hải sản.  Chỉ cần bước xuống phố là bạn sẽ gặp ngay những hàng, quán 
bày bán vô số loại hải sản tươi roi rói như tôm hùm, tôm sú, bạch tuộc, cá mú, cá chình, mực lá, cua, ghẹ… và 
được chế biến theo đủ kiểu. Đây được xem là “gia vị” không thể vắng mặt trong những buổi lê la cùng đám 
bạn vào những chiều hoàng hôn nơi bán đảo thanh bình.

Rượu dừa: Rượu dừa thơm thơm, cay cay chính là đặc sản làm nên “thương hiệu” ẩm thực bán đảo Sơn 
Trà. Với 2 nguyên liệu quen thuộc là nếp cái và men, thức rượu này trở nên đặc biệt khi được ủ trong một trái 
dừa nhỏ. Nhờ đó, rượu có thêm vị thanh ngọt của dừa nên rất dễ uống. Trót “phải lòng” hải sản, rau rừng, 
thịt rừng rồi thì nhớ thử luôn rượu dừa để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất cho một ngày dài khám phá bán 
đảo Sơn Trà.



•Quyền Trân

Việt Nam"?thành phố"
ó những điểm xê dịch thú vị nào ởC

đáng sống nhất
Đà Nẵng từ lâu đã trở thành điểm sáng của du lịch cả nước khi thu hút hàng triệu du khách tham quan mỗi 
năm. Từ cảnh quan, ẩm thực cho đến con người, những trải nghiệm mà du khách có được ở Đà Nẵng trọn 
vẹn đến mức khiến họ luôn muốn trở lại đây không chỉ một mà còn nhiều lần hơn nữa.

Với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, không khí trong lành, sở hữu những loại hình dịch vụ, tiện ích hiện đại 
nhưng nhịp sống vẫn chậm rãi, không quá xô bồ, đặc biệt nằm ở vị trí “đắc địa” của khu vực Nam Trung Bộ, là trung 
tâm kết nối 3 di sản văn hóa thế giới bao gồm thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và cố đô Huế… Đà Nẵng đủ tiềm 
lực để chứng minh danh xưng “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” là không hề quá sức. Đến đây, ngoài được 
tận hưởng bầu không khí trong lành, du khách còn có cơ hội khám phá những chiếc cầu nổi tiếng, thăm thú các 
công trình lịch sử có giá trị lâu đời và trải nghiệm nền ẩm thực độc đáo của dải đất miền Trung. Hơn hết, nhắc đến 
Đà Nẵng là phải lần lượt kể tên những công trình gắn liền với tên tuổi của thành phố này.



Bà Nà Hills

Bà Nà Hills vốn là khu nghỉ mát được xây dựng vào thời 
Pháp thuộc, được phát hiện vào tháng 4/1901. Đầu năm 
1997, UBND Đà Nẵng đã quyết định xây dựng lại Bà Nà 
thành khu du lịch sinh thái với hệ thống nhà nghỉ, nhà 
hàng, khu bảo tồn. Năm 2007, với sự mời gọi của thành 
phố Đà Nẵng, Sun Group đã bắt đầu công cuộc đánh 
thức Bà Nà. Hai năm sau, tuyến cáp treo đầu tiên khánh 
thành, lần lượt những công trình ra đời sau đó.

Giờ đây, nhắc đến Đà Nẵng, nhiều du khách sẽ nghĩ 
ngay đến Bà Nà Hills, với câu slogan kinh điển là "Đường 
lên tiên cảnh". Và Bà Nà Hills thật sự đã trở thành chốn 
“tiên cảnh bồng lai” bởi những hoang vu thuở nào đã 
được thay bằng những vườn hoa rực rỡ bốn mùa, nhiều 
lâu đài mang phong cách Pháp đẹp như trong cổ tích, 
các công trình tâm linh ẩn hiện giữa mây ngàn, khu vui 
chơi sôi động, từng show nghệ thuật tưng bừng ngày 
nào cũng có.

Cuối năm 2020, sau một năm đầy bão tố do Covid-19, 
Sun World Ba Na Hills lại trở thành điểm sáng của du lịch 
Đà Nẵng, du lịch Việt Nam, khi liên tục được các tổ chức 
giải thưởng thế giới vinh danh. World Travel Awards khu 
vực châu Á trao tặng khu du lịch trên đỉnh núi Chúa 
giải thưởng "Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới". 
World Travel Awards toàn cầu gọi tên Sun World Ba Na Hills 
với 3 giải thưởng: "Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới 
2020", "Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" và 
"Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2020" 
dành cho Cầu Vàng.

Cái tên Sun World Ba Na Hills không chỉ là "thỏi nam 
châm" hút khách đến Đà Nẵng, mà còn tạo nên thương 
hiệu du lịch, thậm chí đã trở thành bảo chứng cho một 
chuyến đi Đà Nẵng thành công của nhiều du khách.



Cầu Vàng

Tháng 6/2018, Sun World Ba Na Hills ra mắt cây Cầu Vàng với thiết kế như một dải lụa được nâng đỡ bởi đôi bàn 
tay khổng lồ rêu phong giữa lưng chừng núi. Báo chí quốc tế không ngớt lời ngợi ca, giới dịch chuyển khắp thế giới 
trầm trồ, ngưỡng mộ tìm về. Cầu Vàng đã đón tiếp không chỉ du khách trong nước và quốc tế, mà cả những người 
nổi tiếng như các hoa hậu thế giới, tỷ phú Joe Lewis - ông chủ của CLB bóng đá Tottenham...

Cầu Vàng - từ một cây cầu đi bộ kết nối giữa 2 điểm đến ở Bà Nà - đã nhanh chóng trở thành một trong những biểu 
tượng mới, không chỉ của du lịch Đà Nẵng mà còn ở Việt Nam. Theo thống kê, nếu như năm 2001, Đà Nẵng chỉ đón 
gần 490 lượt khách trong và ngoài nước, thì đến năm 2019, con số này đã đạt gần 8,7 triệu lượt, tăng gấp 17,8 lần 
năm 2001, trong đó 70% du khách đến Đà Nẵng đều ghé thăm Bà Nà. Đặc biệt, kể từ sau "hiện tượng Cầu Vàng", số 
chuyến bay quốc tế tới Đà Nẵng tăng đột biến. Năm 2019, có thời điểm, cứ ba khách quốc tế liên hệ đặt tour tới 
Đà Nẵng thì có tới hai khách yêu cầu đến Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills.



Cầu tình yêu

Với thiết kế hình vòng cung, rộng 6m, dài chừng 70m, cầu tình yêu được ví như một dải lụa mềm mại vắt qua sông 
Hàn. Để tạo thêm điểm nhấn cho công trình, nhiều cột đèn với những chiếc đèn lồng đỏ hình trái tim được xây lên 
và bố trí dọc thành cầu. Đêm xuống, những cột đèn được thắp sáng, ánh sáng lung linh phản chiếu xuống dòng 
sông tạo nên khung cảnh huyền ảo và vô cùng lãng mạn.

Cầu tình yêu nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 
Cầu hoàn thành vào năm 2015, được xây dựng theo ý tưởng từ những cây cầu khóa tình yêu nổi tiếng thế giới như 
Pont des Arts (Pháp), Hohenzollern (Đức), Tretriakovsky (Nga) hay Milvio (Italy).

Do vậy, điều đặc biệt nhất khi tới đây là các đôi tình nhân sẽ được tự tay chọn những chiếc khóa ưng ý nhất và 
gắn chặt vào thành cầu. Những ổ khóa này thường sẽ không có chìa để mở với mong muốn cho tình yêu thủy 
chung, bền vững.



Cầu Rồng

Cầu Rồng được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 
38 năm giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/2013), trở thành 
cây cầu thứ 6 bắc qua dòng sông Hàn. Cầu có tổng 
chiều dài 666m, rộng 37,5m, mỗi chiều có 3 làn xe và 
vỉa hè dành cho người đi bộ với tổng vốn đầu tư hơn 
1.700 tỷ đồng.

Cầu mô phỏng hình dáng con rồng thời Lý bay ra 
biển Đông với nhịp thép có tổng chiều dài 568m, 
nặng gần 9.000 tấn. Đây là cây cầu có kiến trúc độc 
đáo được Tập đoàn Louis Berger (Mỹ) thiết kế dạng 
vòm thép đơn duy nhất tại khu vực Đông Nam Á tính 
đến thời điểm hiện tại.

Điểm đặc sắc nhất của Cầu Rồng chính là khả năng 
phun lửa và nước. Cứ vào 9 giờ tối thứ 7, chủ nhật hàng 
tuần, “rồng” sẽ phun lửa, phun mưa bằng công nghệ 
hiện đại, khiến cho sông Hàn thêm phần sống động, thu 
hút. Lửa sẽ được phun trước với 2 lượt, mỗi lượt 9 lần; và 
tiếp theo sau là phun nước với 3 lượt, mỗi lượt 1 lần.

Cầu Rồng được vinh danh quốc tế bằng Giải thưởng Kỹ 
thuật xuất sắc (EEA) của Hội đồng Các công ty kỹ thuật 
Mỹ (ACEC) năm 2014. EEA là giải thưởng danh giá thế 
giới, được ví như giải Oscar của ngành kỹ thuật.



Bãi biển Mỹ Khê

Bãi biển Mỹ Khê tọa lạc ngay trung tâm TP Đà Nẵng, nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, sóng biển lặng, làn nước 
trong xanh, ấm áp quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng trải dọc biển. Sóng êm, mực nước không quá sâu 
tại đây lý tưởng cho các hoạt động thể thao trên biển như lặn, lướt ván, nhảy dù. Ngoài ra, trải dài trên bờ 
biển còn là những quán bar, khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang, đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút du khách 
trong và ngoài nước check-in.

Với độ mặn khoảng 60% và ít bị ô nhiễm, biển Mỹ Khê còn sở hữu nguồn động - thực vật biển phong phú. Đặc biệt, 
các loài quý hiếm như rong câu chỉ vàng, rong câu chân vịt tại đây có giá trị xuất khẩu cao.

Mỹ Khê đã được tạp chí Forbes lựa chọn vào danh sách "6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh" vào năm 2005. 
Tờ Sunday Herald Sun của Australia cũng từng nhận xét Mỹ Khê là một trong 10 bãi biển ở châu Á được yêu 
thích nhất thế giới.



Ngũ Hành Sơn

Quần thể thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nằm trên địa phận 
xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, nay là phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà 
Nẵng 8km về phía Đông Nam, ngay trên tuyến đường 
Đà Nẵng - Hội An. Những núi đá vôi nằm rải rác trên 
diện tích khoảng 2km2, gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thổ 
Sơn, Thủy Sơn và Hỏa Sơn. Mỗi ngọn núi có một vẻ đẹp 
riêng về hình dáng, vị trí, chất liệu đá, cả hệ thống hang 
động, chùa chiền bên trong.

Trong các ngọn núi, Thủy Sơn là hòn lớn nhất và cũng 
kiều diễm nhất. Núi cao 106m, có 3 ngọn ở 3 tầng giống 
như 3 ngôi sao (Tam Thai). Đây là nơi tập trung nhiều hang 
động, chùa chiền nhất trong quần thể Ngũ Hành Sơn.

Về hang động có: Hóa Nghiêm, Huyền Không, Linh 
Nham, Lăng Hư, Vân Thông, Thiên Long, Bàn Cờ, Tàng 
Chân, Chiêm Thành và Vọng Hải Đài, Vọng Giang Đài. 
Về chùa có: Tam Thai, Tam Tôn, Linh Ứng,…

Điều thú vị ở đây mà các điểm du lịch khác khó có thể 
có được là sau những giờ leo trèo, lên xuống hàng trăm 
bậc cấp để thăm thú các hang động và chùa chiền, du 
khách chỉ cần bước ra mấy trăm mét là đến ngay bãi 
biển cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng êm như mời 
gọi, đồng thời ngắm nhìn cảnh núi non, trời biển bao la.



Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa

Đi vào hoạt động từ tháng 12/2020, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa là khu nghỉ dưỡng phức hợp 
gồm Hinode Villa, Mikazuki Hotel, nhà hàng Nami thơ mộng bên biển và khu tổ hợp công viên nước nóng 
trong nhà Mikazuki Water Park 365 tại Vịnh Đà Nẵng. Đây là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng du khách 
như nhóm bạn, cặp đôi, gia đình, đặc biệt là những tâm hồn mong muốn trải nghiệm nền văn hóa đậm dấu 
ấn xứ hoa anh đào.

Đặc biệt, khu Onsen nước nóng mang đậm phong cách Nhật Bản là một điểm nhấn của Da Nang Mikazuki 
Japanese Resorts & Spa. Hệ thống hồ bơi được thiết kế thoáng đãng, du khách có thể thả lỏng cơ thể trong làn 
nước ấm nóng, thư giãn tâm hồn giữa phong cảnh thuần túy thiên nhiên. Đây được xem là liệu pháp chữa lành 
hiệu quả sau quãng thời gian dài bị hạn chế mọi hoạt động đi lại, vui chơi, giải trí do đại dịch Covid-19.



Cùng TSTtourist khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất tuần qua.

HUẾ - ĐÀ NẴNG (4N3Đ)

Tour hot trong tuần
- Ngày KH: 29/04/2022
- Giá: 12.880.000 đ/khách
- Phương tiện: Máy bay - Khách sạn chuẩn 4*
- Điểm nhấn chương trình:
• Phố cổ Bao Vinh cùng với phố cổ Hội An từng là nơi giao thương, trao 
đổi hàng hóa sầm uất nhất của xứ Đàng Trong
• Thưởng thức ly cà phê Mắt Biếc - nơi từng là bối cảnh trong bộ phim 
Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ
• Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa linh thiêng, hơn 400 tuổi của xứ Huế
• Đại Nội Huế - trung tâm hành chính của triều đình phong kiến cuối 
cùng của Việt Nam
• Cung An Định - bối cảnh trong MV “Không thể cùng nhau suốt kiếp” 
của ca sĩ Hòa Minzy và là nơi đã từng gắn bó với cuộc sống của Nam 
Phương Hoàng Hậu
• Làng hương Thủy Xuân - làng nghề làm hương truyền thống lâu đời hơn 
700 năm tuổi tại cố đô Huế
• Đầm Lập An - “Tuyệt Tình Cốc” của đất Thần Kinh
• Tận hưởng dịch vụ tại Mikazuki: Tắm Onsen, công viên nước trong nhà 
Mikazuki 365, check-in với mô hình núi Phú Sĩ…
• Bán đảo Sơn Trà, nơi nổi tiếng với những bãi biển lớn nhỏ tuyệt đẹp, 
rừng cây rợp bóng và hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng, phong phú
• Chùa Linh Ứng - tọa độ tâm linh tôn nghiêm, kèm theo đó là vẻ đẹp của 
non nước hữu tình khiến du khách “xiêu lòng” mỗi dịp ghé thăm



NHA TRANG -MÁT XANH PHỐ BIỂN (4N3Đ)

THÀNH PHỐ XANH THỦ ĐỨC (1N)

- Ngày KH: 8,15,30/4/2022
- Giá: 6.580.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Khám phá Vịnh San Hô, trải nghiệm dịch vụ bơi ngắm san hô (snorkeling)
• Tắm biển và tham gia các trò chơi, hoạt động trên biển như dù bay, 
Jetski, phao chuối… tại Bãi Tranh
• Hồ Kênh Hạ - ốc đảo xanh, tuyệt đẹp của Nha Trang, trải nghiệm ăn tối 
BBQ bên hồ Kênh Hạ
• Suối Ba Hồ - “Tuyệt Tình Cốc” của phố biển Nha Trang
• Hang Heo - nơi còn lưu giữ những nét hoang sơ của vịnh biển Nha Trang
• Bãi Đá Rêu - điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn buông xuống trên thành 
phố Nha Trang

- Ngày KH: 30/4; 1/5/2022
- Giá: 1.080.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Trải nghiệm tuyến bus đường sông, ngắm những công trình kiến trúc nổi 
tiếng tiêu biểu, gắn liền với quá trình phát triển của Sài Gòn - TP Hồ Chí 
Minh như Landmark81, cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm,…
• Đền Hùng - ngôi đền tưởng niệm các đời Vua Hùng lớn nhất tại Nam Bộ
• Bảo tàng Áo Dài, nơi tôn vinh chiếc áo dài truyền thống - quốc phục của 
Việt Nam
• Chùa Bửu Long - ngôi chùa vinh dự được Tạp chí National Geographic 
(Mỹ) bình chọn là một trong 10 công trình Phật Giáo có thiết kế đẹp nhất 
thế giới



ĐIỆN BIÊN HUYỀN THOẠI (3N2Đ)

PHÚ QUỐC - CÁP TREO HÒN THƠM
- GRAND WORLD (3N2Đ)

- Bay thẳng cùng Bamboo Airways
- Ngày KH: 15,22/4; 6/5/2022
- Giá: 5.380.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Ngắm hoàng hôn từ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ
• Tham quan đồi A1, bảo tàng lịch sử, hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh, 
sân bay Mường Thanh
• Trải nghiệm đi thuyền và chụp ảnh hồ Pá Khoang
• Tham quan khu di tích lịch sử Mường Phăng - sở chỉ huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ năm xưa
• Tham quan bản Che Căn - bản làng xinh đẹp của người Thái Đen, ăn 
tối tại bản và tham gia giao lưu với người Thái Đen

- Ngày KH: 1/5/2022
- Phương tiện: Máy bay

- Giá: 10.580.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Tham quan Grand World - nơi được mệnh danh là thành phố không 
ngủ với: Công trình Huyền Thoại Tre, công viên nghệ thuật đương đại, 
khu tinh hoa Việt Nam..., thưởng thức vở diễn “Tinh hoa Việt Nam”
• Ga An Thới - nổi bật với lối kiến trúc nhuốm màu thời gian, chiêm 
ngưỡng những bức tường đá lớn, cột trụ khổng lồ, đài phun nước
• Cáp treo Hòn Thơm - khám phá trọn vẹn vẻ đẹp Nam Đảo Ngọc từ trên cao
• Đến thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc - ngôi thiền viện lớn nhất đảo Phú Quốc
• Ngắm hoàng hôn tại Sunset Sanato - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất 
Phú Quốc



HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN
- MÈO VẠC - BẮC KẠN (5N4Đ)

- Ngày KH: 21,28/4; 12,26/5; 9,23/6/2022
- Giá: 10.980.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Cổng Trời Quản Bạ - ngắm toàn cảnh thị trấn Tam Sơn và các vùng phụ 
cận từ độ cao 1.500m
• Núi Đôi, còn gọi là núi Cô Tiên - thắng cảnh đẹp nổi tiếng của thị trấn 
Tam Sơn
• Cây cô đơn - tọa độ check in độc đáo trên cung đường khám phá mảnh 
đất Hà Giang
• Chợ phiên Phố Cáo - 1 Trong 4 phiên chợ lùi độc đáo chỉ có ở Hà Giang
• Thị Trấn Phó Bảng & Bản Sủng Là - nơi quay bộ phim Chuyện của Pao
• Dinh Thự Vua Mèo Vương Chí Sình - lãnh chúa của cộng đồng người Mông
• Cột Cờ Lũng Cú - nơi địa đầu của Tổ Quốc và là cực Bắc của Việt Nam
• Ngồi thuyền ngắm hẻm Tu Sản - địa danh được Bộ Văn Hóa, Thể thao và 
Du lịch công nhận là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam
• Sông Nho Quế - nơi được vinh danh là một trong những thung lũng kiến 
tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam
• Mê cung đá - nơi gắn liền với câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa 
chàng Ba và nàng Út - nguồn cội của phiên Chợ tình độc nhất vô nhị trên 
cao nguyên đá
• Hồ Ba Bể - top 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới và được hình thành cách 
đây hơn 200 triệu năm
• Ao Tiên - ngắm nhìn những dấu chân trên đá và nghe câu chuyện huyền 
thoại về chàng thợ săn và bảy nàng tiên nữ
• Đảo Bà Góa - đắm chìm vào những sự tích từ khi hình thành
• Đồi chè Tân Cương - khu vực trồng chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên 
với diện tích hơn 1300ha



QUY NHƠN - PHÚ YÊN: VỀ VỚI XỨ NẪU (4N3Đ)
- Vé máy bay khứ hồi
- Lưu trú resort/khách sạn 4*
- Ngày KH: 17/04; 8,22/05; 5,19/06/2022
- Giá: 7.980.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Tham quan Eo Gió - Jeju phiên bản Việt
• Chùa Ông Núi - ngôi chùa cổ nổi tiếng với tượng Phật ngồi lớn nhất 
Đông Nam Á
• Khu dã ngoại Trung Lương - sở hữu không gian tham quan và chụp 
hình đẹp nhất nhì Bình Định
• Surf Bar - quán cafe nổi tiếng, sở hữu vị trí đắt giá của thành phố 
Quy Nhơn
• Cầu gỗ Ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam với chiều dài gần 800m
• Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - kiệt tác của tạo hóa thiên nhiên với những 
khối đá hình lục giác xếp chồng lên nhau
• Nhà thờ Mằng Lăng mang vẻ đẹp cổ kính với lối kiến trúc Châu Âu 
độc đáo
• Tháp Nghinh Phong điểm check in mới nổi, chụp hình siêu đẹp tại 
Phú Yên
• Vịnh Vũng Rô - vùng vịnh biển xinh đẹp, hoang sơ với làn nước xanh biếc
• Hải đăng Mũi Điện - tọa lạc tại điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón 
ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam
• Bãi Môn Phú Yên nằm giữa lòng hai ngọn núi, từ xa nhìn lại trông 
như một cánh cung khổng lồ



BUÔN MA THUỘT - DAKNONG (4N3Đ)
- Phương tiện: Xe ô tô
- Ngày KH: 19,29/4; 12,26/5; 9,23/6/2022
- Giá: 5.180.000 đ/khách
- Lưu trú khách sạn 4* sao và homestay Tà Đùng 
Top View
- Điểm nhấn chương trình:
• Thác Dray Nur - ngọn thác hùng vĩ và nổi tiếng của khu vực Tây Nguyên
• Bảo tàng thế giới cà phê - nơi trưng bày hàng nghìn hiện vật và tinh 
hoa văn hóa thuộc về cà phê trên khắp thế giới
• Buôn Akô Đhông - buôn làng đồng bào Ê Đê ở thành phố Buôn Ma Thuột
• Mộ Vua săn voi - người có công lớn trong buổi đầu tạo lập và phát 
triển nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng nơi đây
• Buôn Đôn - nơi chung sống của cộng đồng đa sắc tộc: Ê Đê, M’ Nông, 
Gia Rai, Lào, Thái…
• Nhà cổ trăm năm tại Buôn Đôn - ngôi nhà sàn mang nét đẹp của hai 
kiến trúc Lào - Thái
• Đi thuyền ngắm toàn cảnh hồ Tà Đùng và câu cá trên hồ
• Trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên hồ Tà Đùng



CÙ LAO TÂN PHONG
- MEKONG ECOLODGE (2N1Đ)

- Phương tiện: Xe ô tô
- Ngày KH: 16/4; 14,28/5; 11,25/6/2022
- Giá: 1.980.000 đ/khách
- Lưu trú: Mekong Ecolodge Homestay
- Điểm nhấn chương trình:
• Chợ nổi Cái Bè và làng nghề cốm kẹo: xem quy trình sản xuất cốm kẹo 
và được dùng thử cốm kẹo mới ra lò
• Trại nuôi ong lấy mật và thưởng thức trà mật ong
• Tham quan vườn trái cây, tự do thưởng thức trái cây tại vườn do mình 
hái được
• Giao lưu và thưởng thức đờn ca tài tử nam bộ - bộ môn nghệ thuật đã 
được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
• Trải nghiệm tát mương bắt cá, hái rau tại vườn, sau đó tham gia chuẩn bị 
cho bữa ăn tối của đoàn
• Trải nghiệm không gian tuyệt vời của khuôn viên Mekong Ecolodge, hái 
và dùng tại chỗ các loại trái cây (theo mùa)
• Học cách làm bánh lá mít - món bánh đặc sản của cù lao Tân Phong




