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

Trước thềm của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình du lịch trong nước, inbound (đón khách 
quốc tế đến Việt Nam) lẫn outbound (đưa người Việt Nam du lịch nước ngoài) đều có 
nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, sau hơn 2 năm nền du lịch Việt Nam nói riêng và du 
lịch thế giới nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Sau 2 năm du lịch Việt buộc phải chậm lại để có những bước tiến dài hơn sau dịch, 
kỳ nghỉ lễ tới đây không chỉ là thước đo nhu cầu xê dịch, sự quan tâm của du khách 
đối với những điểm đến, cung đường hay hình thức du lịch,… có gì thay đổi so với giai 
đoạn trước dịch, mà còn là thời điểm chín muồi để xét xem du lịch tại các địa phương 
đã có sự cải tiến chưa, đã đón đầu sự xu thế du lịch sau dịch của du khách hay chưa. 
Qua đó, các cơ quan ban ngành, các cơ sở lưu trú, cơ sở cung cấp dịch vụ lữ hành 
và những người làm du lịch tại các địa phương cần có những thay đổi cho phù hợp 
với tình hình thực tế.

TSTtourist tuần qua cũng đã cập nhật nhiều đường tour quốc tế. Với các quốc gia như 
Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Dubai cùng nhiều điểm tham quan mới mẻ, hấp dẫn,… đây chắc chắn 
là chuyến tham quan đáng để du khách trải nghiệm, nhất là sau hơn 2 năm du lịch 
nước ngoài dường như trở thành điều xa xỉ.

Trong BẢN TIN DU LỊCH TSTtourist tuần này, Ban biên tập sẽ đưa quý khách, quý độc giả 
đến đất nước của những thánh đường, của những ngôi chợ lâu đời và độc đáo, cũng là 
đất nước có điểm dừng chân cuối cùng của con đường tơ lụa trứ danh - Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 
cảnh quan, văn hóa, lối sống, con người cho đến ẩm thực, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn xứng 
đáng là nơi mà bất kỳ ai cũng nên đặt chân đến một lần trong đời. Một đất nước đẹp 
đẽ, mộng mơ với những thung lũng trải dài, với những chiếc kinh khí cầu luôn rực rỡ tô 
thắm cho nền trời xanh, với hai bờ Á - Âu vô cùng đặc biệt,… Tất cả hứa hẹn mang 
đến cho những du khách trải nghiệm “có 1-0-2”.

Xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách, Quý độc giả bản tin TSTtourist số phát hành thứ 
46, ngày 21/4/2021 với chủ đề: “THỔ NHĨ KỲ - QUỐC GIA THẦN BÍ”.

BAN BIÊN TẬP

Lời Ngỏ



TST TOURIST CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI MỞ BÁN TOUR TRỰC THĂNG 
“NGẮM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ TRÊN CAO”

Sáng 12/4/2022, Sở Du lịch TP HCM phối hợp các ban ngành, công ty trực thăng miền Nam, Bệnh viện Quân y 
175 và các doanh nghiệp lữ hành, bay khảo sát để xây dựng sản phẩm du lịch "Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh 
từ trên cao" bằng máy bay trực thăng. Sau hơn một tuần phối hợp triển khai, ngày 21/4 TSTtourist chính thức 
mở bán tour trực thăng đầu tiên.

Ngay sau chuyến khảo sát ngày 12/4/2022, du khách đã 
thể hiện sự quan tâm đặc biệt với loại hình sản phẩm du 
lịch mới bằng trực thăng do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí 
Minh phối hợp cùng các Ban ngành thực hiện. Khách 
hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã liên hệ 
các doanh nghiệp để lên kế hoạch tổ chức cho gia đình, 
ai cũng mong muốn bản thân cũng như khách hàng 
doanh nghiệp của mình là những người đầu tiên được trải 
nghiệm loại hình du lịch khá mới và hấp dẫn này ngay tại 
thành phố Hổ Chí Minh.

Sau quá trình chuẩn bị, TSTtourist đã hoàn tất công tác sản 
phẩm tour trực thăng, chính thức giới thiệu tour trực thăng với 
chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 29/4/2022. Mức 
giá bay ưu đãi trong chuyến bay đầu này chỉ 4,080,000 đồng 
với thời gian bay 40 phút qua các địa danh như Aeon Mall 
Tân Phú - Aeon Mall Bình Tân - RMIT - Cầu Phú Mỹ - Cầu 
Thủ Thiêm - Landmark81 - Khu du lịch Bình Quới. Điểm tập 
kết bay hiện có hai khu vực: bãi đáp trực thăng Bệnh viện 
quân y 175 và Sân bay Tân Sơn Nhất. Sau những chuyến 
bay thử nghiệm, dự kiến sẽ có thêm những lựa chọn khác 
dành cho du khách với thời gian bay linh hoạt theo hành 
trình từ 20 phút, 40 phút, 50 phút đến 80 phút để trải nghiệm 
khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Cánh đồng 
bất tận - KDL Tân Lập, Long An từ trên cao.

Theo công ty trực thăng miền Nam, hai loại trực thăng 
đưa vào khai thác du lịch tại Tp.HCM là AW-189 (sản 
xuất tại Ý, chở tối đa 16 khách) và EC-155B1 (nhập 
khẩu từ Pháp, chở tối đa 12 khách). 

"Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao" 
là sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại 
TPHCM ngay sau khi thành phố phát động chương trình 
"Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho 
Chi Minh City", nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách 
và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE), góp phần tạo 
điểm nhấn độc đáo, quảng bá hình ảnh thành phố Hồ 
Chí Minh từ trên cao. Bên cạnh đó, TSTtourist còn phối 
hợp Công ty trực thăng miền Nam nhận tổ chức các 
chuyến thuê bao (charter) bằng trực thăng theo nhu 
cầu của du khách, bao gồm khách hàng doah nghiệp. 

Du khách đặt tour trực thăng liên hệ: 

Điện thoại: (028) 39.328.328.
 
HOTLINE: 0909.026.116, 0909.026.118.











Thổ Nhĩ Kỳ với nền ẩm thực đa dạng, đầy màu sắc đã hấp dẫn vô vàn du khách đến trải nghiệm. Từ vẻ ngoài, 
hương vị… các món ăn của xứ sở cổ tích này luôn khiến ai ai cũng đắm say.

Nằm ở điểm giao thoa giữa hai châu lục Âu - Á và ba biển lớn, Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng với những di sản văn hóa, 
công trình cổ đại mang hơi thở của thời gian. Cùng với đó, ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ cũng là phần không thể thiếu làm nên 
vẻ đẹp “thập toàn thập mỹ” của đất nước này. Những món ngon dân dã, mang trọn văn hóa của nơi đây sẽ giúp 
chuyến hành trình của du khách thêm trọn vẹn.

•Thanh Nghĩa

những món ăn độc đáocủa Thổ Nhĩ Kỳ
Gợi ý•



Bánh mì Kebab
Khi nói đến ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ thì bánh mì Kebab sẽ là 
cái tên được nhiều người nhắc đến nhất. Bánh có hình 
tam giác với một cạnh được bo tròn, tựa như một miếng 
pizza lớn. Vỏ ngoài của bánh mì có phủ một ít mè để 
tăng thêm hương thơm.

Phần nhân bánh mì thường có rau, hành tây, cà chua, 
thịt cừu, thịt bò nướng, cũng có thể là thịt gà, thịt bê, 
nước sốt. Đặc biệt, thịt nướng cho món này thường được 
xếp và nướng thành trụ dài, nướng chín từ từ và khi nào 
ăn sẽ cắt thành từng miếng nhỏ từ ngoài vào trong.

Những miếng thịt đậm đà, không quá khô, kết hợp với 
rau tươi quyện với nước sốt tạo nên một đặc sản hấp 
dẫn mà du khách khó có thể chối từ.



Súp Corba

Súp Corba là một trong những món ngon khó bỏ lỡ khi 
du khách đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân nơi đây có thói quen dùng súp Corba vào 
bữa sáng, thường là món súp Corba cà chua hoặc đậu 
lăng. Hương vị súp nhẹ, thơm, với hương rau củ hòa 
quyện thanh nhẹ, giúp bạn có cảm giác nhẹ bỗng, 
giàu năng lượng cho một ngày mới.

Ngoài 2 món súp Corba phổ biến trên, du khách có thể 
thử dùng súp não cừu, súp lòng bò, súp bắp cải đen… 
Mỗi món một hương sắc riêng, mang đến những trải 
nghiệm thú vị và vô cùng đáng nhớ.



Bánh Pide

Với vẻ ngoài giống như bánh mì Việt Nam, bánh Pide là 
đặc sản trứ danh tại vùng đất thơ mộng này.

Món bánh thường được làm với nhiều nguyên liệu khác 
nhau. Phần vỏ được làm mỏng phủ bên trên 1 lớp phô 
mai, thêm nhân trứng, thịt gà hoặc cá ngừ cùng các 
loại rau củ được cắt nhỏ và nướng với lửa lớn. Sau khi 
nướng chín, bánh Pide trông thật hấp dẫn, lôi cuốn với 
vỏ ngoài giòn ruộm và phần nhân phong phú, đầy đặn.

Để đỡ ngấy và tăng khẩu vị, Pide được cắt miếng nhỏ 
vừa ăn và kết hợp cùng salad.



Khoai tây nướng Kumpir

Khoai tây không phải món xa lạ đối với nhiều du 
khách nhưng đây là món ăn truyền thống, mang 
hương vị độc đáo của người Thổ Nhĩ Kỳ.

Kumpir được chế biến khá đơn giản, hương vị đặc 
trưng khó lẫn với phần vỏ ngoài được làm giòn, bên 
trong mềm mại, nghiền với bơ, phủ lên miếng khoai 
có dưa chua, salad Nga, xúc xích…

Món khoai tây nướng Kumpir hấp dẫn bởi vẻ ngoài 
hoành tráng, nhân đầy ụ, đầy màu sắc. Khi thưởng 
thức, miếng khoai như mềm tan ngay lập tức, để lại 
dư vị đậm đà, bùi béo khó quên.



Thịt viên Kofte

Kofte được xem như một phiên bản thịt viên “độc nhất 
vô nhị” của riêng người Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nét khác biệt của đặc sản này nằm ở phần nhân 
được làm từ trứng đánh cùng bột mì hòa quyện với 
chút hăng, thơm của hành tây và thì là, thêm một 
chút ngai ngái, cay cay của ớt thái nhỏ. Tất cả tạo 
nên một hương sắc rất riêng.

Mỗi vùng miền, địa phương… lại có những cách chế 
biến thịt viên khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng hơn 
291 loại kofte.



Bánh ngọt Baklava
Với danh xưng là món ăn hoàng gia danh giá nhất Thổ 
Nhĩ Kỳ, món bánh Baklava khiến nhiều người thích thú 
bởi vẻ ngoài kiêu sa và hương vị quyến rũ.

Bánh Baklava truyền thống được làm bằng cách “lấp đầy” 
giữa các lớp bột là những hạt khô nổi tiếng của “đất nước 
gà tây”, gồm hạt óc chó, hạnh nhân và hồ trăn.

Baklava có vị rất ngọt. Nếu ăn không, nó sẽ có cảm 
giác hơi ngấy, nhưng khi thưởng thức cùng trà Thổ, trà 
đen thì hương vị được trung hòa, ngọt dịu. Đến Thổ Nhĩ 
Kỳ du lịch, nhiều du khách chọn mua Baklava về làm 
quà, vừa đặc trưng, vừa hấp dẫn, sang trọng.



Khung cảnh thơ mộng của nền trời hoàng hôn vàng rực, chứa đầy từng đàn khinh khí cầu chao bay là đà là 
một trong những hình ảnh nổi tiếng và đặc trưng của thung lũng Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nằm ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, thung lũng Cappadocia được hình thành từ lớp đá trầm tích và đá núi lửa nên sở hữu 
cảnh sắc kỳ ảo tựa như một bức tranh sặc sỡ, đầy ấn tượng.

Vào năm 1985, Cappadocia được UNESCO công nhận là một trong những kì quan thiên nhiên của thế giới, là một 
trong những địa điểm du lịch thu hút du khách nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến với “vùng đất thần tiên” này, du khách sẽ được thỏa sức đắm chìm trong thiên nhiên kỳ ảo và khám phá những 
vết tích thời gian của lịch sử.

•Thanh Nghĩa

Khám phá vẻ đẹp của
vùng đất cổ tíchCappadocia



Thung lũng Devrent
Cappadocia nổi tiếng bởi những tàn tích cổ đại và công 
trình đá trầm tích tự nhiên và nhân tạo. Trong đó, thung lũng 
Devrent nổi bật hơn cả bởi khung cảnh siêu thực và kỳ bí.

Thung lũng Devrent còn được gọi là thung lũng tưởng 
tượng do những khối đá nơi đây trải qua hàng ngàn 
năm phong ba và được thiên nhiên “điêu khắc” thành 
nhiều hình thù độc lạ. Nhờ đó mà phong cảnh của 
thung lũng “độc nhất vô nhị” với mỗi cung đường, mỗi 
ngóc ngách là một không gian thú vị khác nhau.

Dạo bước quanh thung lũng Devrent, du khách sẽ cảm 
tưởng như được thu nhỏ lại và lạc vào xứ thần tiên, 
trước rừng đá bạt ngàn.



Làng Avanos
Avanos là một trong số những ngôi làng cổ nổi tiếng 
bậc nhất tại Cappadocia. Xưa kia, ngôi làng còn có 
tên gọi là Venessa và có hướng nhìn về phía dòng sông 
Hồng Kizilirmak dài nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Kiến trúc nơi đây khiến nhiều du khách không khỏi cảm 
thán bởi những công trình cổ kính, những con đường lát đá 
sỏi chạy dọc lâu đài. Đặc biệt, ngôi làng Avanos nổi tiếng 
là nơi lưu giữ hai ngành nghề truyền thống là làm gốm và 
dệt thảm của những người thợ tài ba bậc nhất châu Âu.

Du khách  có thể tự tay làm thử cho mình một sản phẩm 
đơn giản từ những cửa hàng hay khu chế xuất của 
những nghệ nhân ở trung tâm thành phố.



Thành phố ngầm Derinkuyu
Ngoài thành phố ngầm Kaymakli nức tiếng, Derinkuyu 
là khu hầm sâu nhất ở Cappadocia - nơi từng là chỗ 
trú ẩn cho những người theo đạo Kito.

Thành phố ngầm này gồm 18 tầng đủ chỗ ở cho khoảng 
20.000 cư dân sinh sống, với đầy đủ không gian sinh 
hoạt như: nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm, khu vực lưu 
trữ các loại vũ khí, nhà thờ, trường học, khu lăng mộ và 
các chuồng nuôi gia súc… So với Kaymakli náo nhiệt, 
thành phố ngầm Derinkuyu sẽ thích hợp để du khách 
tận hưởng chuyến đi trọn vẹn mà không sợ phiền hà 
bởi đám đông.

Du khách có thể dành cả ngày thỏa sức khám phá 
thành phố ngầm để được phần nào trải nghiệm cuộc 
sống của thời xưa.



Bảo tàng ngoài trời Goreme
Bảo tàng hàng không Goreme là một quần thể khổng lồ 
gồm các tu viện cắt đá hoạt động từ thế kỷ thứ IX đến 
thế kỷ thứ XII. Điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn của nơi 
đây chính là các nhà thờ và tu viện được trang trí bằng 
những bức bích họa đại diện cho nghệ thuật Byzantine 
hiếm có. Dù đã trải qua hơn một ngàn năm, màu sắc 
của những bức bích họa vẫn giữ được sự tươi mới ban 
đầu của chúng.

Karanlik Kilise (nhà thờ Tối) - nơi lưu giữ những bức tranh 
tường được bảo tồn kỹ lưỡng hay Nunnery - nơi có một 
nhà thờ, phòng ăn, nhà bếp và nhiều căn phòng khác 
trên khắp bảy tầng… sẽ là hai lựa chọn hoàn hảo cho 
chuyến tham quan bảo tàng đặc biệt này.



Thung lũng Bồ Câu

Tên gọi “thung lũng Bồ Câu” xuất phát từ việc hàng 
ngàn những chuồng chim bồ câu được người dân 
chạm khắc từ thời Cổ đại tập trung nhiều nhất tại đây. 
Không khó để du khách bắt gặp những chuồng chim 
bồ câu được xây ở khắp mọi nơi. Từ những vách núi, 
hang động cho tới những nhà thờ, căn nhà bỏ hoang.

Để ngắm thung lũng Bồ Câu đẹp nhất, du khách có thể 
chọn trải nghiệm đi khinh khí cầu nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ, 
khởi hành vào mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc. 
Giữa lúc mặt trời dần khuất bóng, những cánh chim bồ 
câu đập giữa không trung, du khách sẽ được đắm chìm 
vào khung cảnh thơ mộng như truyện cổ tích.



Thổ Nhĩ Kỳ là nơi đáng đặt chân đến một lần trong đời, bởi đây không chỉ là vùng đất nổi tiếng với những kỳ 
quan cổ xưa, những câu chuyện huyền thoại, những kiệt tác kiến trúc của nhân loại,… mà còn là nơi sở hữu 
nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại dưới sự hùng mạnh của đế chế Ottoman. Là một quốc gia đạo Hồi, bất 
luận về văn hóa, ẩm thực, lối sống hay con người,… Thổ Nhĩ Kỳ luôn là cái tên hấp dẫn và không kém phần 
kỳ bí với du khách khắp năm châu.

Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đặc biệt

Thổ Nhĩ Kỳ có tên gọi chính thức là Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, là một nước cộng hòa dân chủ, theo hiến pháp phi tôn 
giáo. Đây là quốc gia đặc biệt, nằm ở phía Đông Địa Trung Hải với diện tích đất trải dài trên hai châu lục: Âu và Á. 
Chính vì vậy, một trong những trải nghiệm đáng thử nhất ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ là đứng trên một ngọn đồi rộng ở 
độ cao hơn 1.000m - nơi đặt tháp truyền hình, rồi phóng tầm mắt để thấy được cả đôi bờ với một bên là châu Á, 
còn một bên là châu Âu.

Thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara, còn Istanbul là thành phố đông dân nhất cả nước. Tuy nhiên, không ít du khách 
đã bao phen nhầm lẫn về vai trò của hai địa danh này. Nhưng với người dân Thổ Nhĩ Kỳ, chúng đều được xem là 
“trái tim” của đất nước.

Những nơi nhất định phải đến
khi đặt chân đến

"Ngã tư của các nền văn minh"
•Quyền Trân



Mặc dù là thành phố có số dân đông gấp 2,5 lần thủ 
đô Ankara, nhưng Istanbul vẫn giữ được vẹn nguyên nét 
duyên dáng cổ xưa, với những công trình hàng ngàn năm 
tuổi như Aya Sofya, còn gọi là nhà thờ Trí tuệ Thần Thánh, 
được xây dựng vào thế kỷ VI, tiêu biểu cho kỷ nguyên 
Thiên Chúa giáo Byzantine hay Thánh Đường Xanh của 
Sultan Ahmed Camii - chứng nhân cho thời kỳ Istanbul 
còn là kinh đô của một đế chế Hồi giáo, cùng với đó là 
nhịp số chậm rãi, trầm mặc đến ngỡ ngàng.

Trong khi đó, Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 
1923, lại mang một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Từng 
là một vùng đất cổ xưa, với tốc độ phát triển chóng mặt, 
giờ đây những ngọn đồi quanh thành phố đều đã biến 
thành phố xá với những tòa nhà cao tầng san sát bên 
nhau. Ankara tất bật, hiện đại và trở thành nơi đặt trụ sở 
của hầu hết các hãng kinh doanh lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến với “đất nước thảm bay”, du khách đừng bỏ lỡ cơ 
hội khám phá cả hai “trái tim” nước Thổ: một trái tim đập 
theo nhịp sống mới gấp gáp và nhanh mạnh; một trái 
tim đập theo nhịp giản dị của tháng năm thăng trầm.



Những điểm đến nổi bật của đất nước 
Thổ Nhĩ Kỳ 

Blue Mosque

Nhà thờ Hồi giáo Blue Mosque còn gọi là Thánh Đường 
Xanh vì nó có lớp gạch ốp tường màu xanh rất ấn 
tượng. Nhà thờ được xây dựng vào khoảng giữa những 
năm 1609 đến 1616, dưới triều đại của vua Ameh I. Đây 
cũng là nơi nhà vua được an táng sau này.

Công trình là sự kết hợp của kiến trúc đông La Mã và 
kiến trúc Hồi giáo. Khu phức hợp nhà thờ bao gồm lăng 
mộ của các quốc vương Hồi giáo, trại tế bần và trường 
học hoàng gia.

Blue Mosque có 7 tòa tháp, với nội thất được tạo nên từ 
20.000 viên gạch bằng gốm sứ được chế tác thủ công. 
Tầng phía trên có 200 ô cửa sổ kính màu sắc sặc sỡ, 
nhiều đèn chùm được treo trong sảnh cầu nguyện. Đèn 
được trang trí với đá quý, vàng và chữ thư pháp Ả Rập, 
được đặt tại các vị trí quan trọng trong nhà thờ. Sàn nhà 
được trải thảm và thay mới thường xuyên. Phía trên là 
mái vòm lớn nằm ngay chính giữa, kèm theo đó là hai 
mái bán vòm có kích thước nhỏ hơn .

Cách tốt nhất để đến được nhà thờ (và cũng là cách 
duy nhất mà những người không theo đạo Hồi được 
phép tiếp cận nhà thờ) là đi vào theo hướng tây từ 
trường đua ngựa. Khi tới thăm nên tránh giờ cầu nguyện 
(khoảng nửa giờ sau khi có chuông báo). Nữ giới nên 
che đầu bằng khăn choàng được phát miễn phí ngay 
cổng chính, còn nam giới không nên mặc quần ngắn 
khi tham quan. Khách viếng thăm phải cởi bỏ giày dép 
trước khi vào và sẽ được phát túi nilon để đựng.



Quảng trường Sultanahmet Meydani
Quảng trường Hippodrome là tên cũ của trung tâm văn hóa và thể thao của thành phố Constantinople (nay là 
Istanbul) của Đế chế Byzantine. Đây từng là quảng trường đua ngựa thời Byzantine. Sau khi Đế chế Ottoman chiếm 
Istanbul từ Đế chế Byzantine năm 1453 và cho xây thánh đường Sultanahmet thì nơi đây được đổi tên thành Quảng 
trường Sultanahmet (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ “Sultanahmet Meydani” - lấy tên vị vua Ahmet thời đó).

Khi xưa, nơi này được sử dụng làm trường đua ngựa, đấu trường, nơi duyệt binh và đài tưởng niệm. Ngày nay, 
trường đua trở thành quảng trường Sultanahmet Meydani và công viên ngay phía trước Thánh đường xanh.

Trải qua nhiều biến động, trường đua chỉ còn một vài tàn tích sót lại cho đến ngày nay. Tiêu biểu nhất trong số đó là 
tháp Ai Cập làm bằng đá Granit hồng, được chuyển đến từ Ai Cập vào năm 390 sau Công nguyên. Phần bệ tháp 
có khắc cảnh Hoàng đế đang theo dõi một cuộc đua ngựa.

Trường đua còn được trang hoàng bởi nhiều tác phẩm bằng đồng khác, được bố trí trên đường phân cách giữa 
sân. Các bức tượng này không chỉ miêu tả các kị sĩ mà còn khắc họa cả điển tích thần thoại Hy Lạp cổ. Phía dưới 
nền đất của trường đua là các bình nước thánh - từng là một phần trong hệ thống cung cấp nước cho thành phố.



Thông lộ Istiklal

Thông lộ Istiklal dài 1.4km, bắt đầu từ cuối phía Bắc của Galata (khu phố Genoese thời trung cổ) tại quảng trường 
Tunel và cuối cùng dẫn đến quảng trường Taksim. Đây là nơi tập trung những loại hình mua sắm, vui chơi, giải trí 
phong phú bậc nhất với các cửa hàng, nhà hàng, phòng trưng bày nghệ thuật, thư viện, club,…

Thông lộ được bao quanh bởi các tòa nhà cuối thời Ottoman (hầu hết từ thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX). Các tòa nhà 
có màu sắc sặc sỡ, theo thời gian đã khoác lên mình một lớp trầm mặc, cổ kính, phần lớn thiết kế theo phong 
cách tân cổ điển, tân Gothic, Phục hưng, Beaux-Arts, Art Nouveau và kiến trúc quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên. Một 
vài tòa nhà theo phong cách Art Deco từ những năm đầu của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và một số gần đây hơn theo 
kiến trúc hiện đại.

Trong thời kỳ Ottoman, đại lộ có tên là Grand Avenue, là điểm đến phổ biến cho giới trí thức Ottoman, châu Âu, 
Italia, Pháp. Sau khi tuyên bố nền Cộng hòa vào ngày 29/10/1923, tên của đại lộ được đổi thành Istiklal (Độc lập) 
để kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh giành độc lập của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.



Chợ cổ Grand Bazaar

Đây là khu chợ cổ nổi tiếng bậc nhất thế giới với hơn 
500 năm tồn tại, trải rộng hơn 9.000m2, khiến du khách 
không khỏi choáng ngợp trong lần đầu ghé đến. Nhiều 
người ví von rằng, việc đi vào Grand Bazaar cũng thú vị 
như thám hiểm mê cung, bởi với 12 cửa ra vào, ngôi 
chợ khiến người ta chỉ cần đi nhầm cửa là có thể đến 
một khu dân cư khác hoàn toàn.

Chợ cổ Grand Bazaar có gần 4.000 cửa hàng lớn nhỏ 
khác nhau, kinh doanh đầy đủ mặt hàng và đặc biệt 
nhất ở chỗ tất cả đều do đàn ông đứng bán.

Những gian hàng gốm sứ vẽ tay, thảm hoa văn tinh 
xảo, đồ đồng, đồ trang sức bằng vàng theo phong 
cách Byzantine,… không chỉ giúp du khách có những 
món quà lưu niệm ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của 
“đất nước thảm bay”, mà còn tha hồ thả dáng để 
có liền tay những shoot ảnh lung linh và nghệ thuật. 
Bất cứ ngóc ngách nào của Grand Bazaar khi lên ảnh 
đều hoài cổ, lộng lẫy và đậm chất phim.



Chợ gia vị Spice Bazaar
Chợ gia vị Spice Bazaar được xây dựng từ những 
năm 1660, như là một phần của công trình xây dựng 
thánh đường Eminonu (Yeni Camii) bởi một phần tiền 
thuê chỗ bán trong chợ được dành để tu sửa thánh 
đường. Chợ Spice Bazaar có tên khác là chợ Ai Cập 
(Egyptian Bazaar) vì nó được xây dựng từ tiền thuế 
đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Ai Cập. Trong thời 
hoàng kim của mình (trước khi có kênh đào Suez), 
chợ Spice Bazaar là điểm dừng cuối cùng của con 
đường tơ lụa huyền thoại (đi qua Trung Quốc, Ba Tư - 
Iran ngày nay, Ấn Độ, Ai Cập,…).

Spice Bazaar có hình chữ L, bao gồm hơn 100 cửa 
hàng với 6 cửa. Khu chợ sôi động suốt cả ngày với 
mùi hương liệu đặc trưng. Những ai yêu thích gia vị có 
thể dành cả ngày quần thảo trong chợ hay lạc giữa 
những sắc màu của đủ các loại gia vị trên thế giới. 
Các loại gia vị tại đây phong phú đến mức phải treo 
lên trần nhà mới đủ chỗ trưng bày cho khách tham 
quan.

Ngoài gia vị, du khách có thể mua trái cây khô, các 
loại hạt, bánh mứt, dầu ô liu hay các loại tinh dầu 
chất lượng khác khi tham quan ngôi chợ này.



Hồ nước mặn màu hồng Tuz Golu
Tuz Golu nằm trong khu vực rộng lớn ở trung tâm cao 
nguyên khô cằn, là hồ nước mặn lớn thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ, 
cách Konya khoảng 105 km về phía Đông Bắc.

Hồ được cấp nước bởi hai dòng chính - nước ngầm và 
nước bề mặt, nhưng không có lối thoát ra. Do vậy, nước 
trong hồ rất mặn với độ mặn lên tới 32.9% và là một trong 
những hồ nước mặn nhất thế giới. Hầu hết các ngày trong 
năm, mực nước trong hồ rất cạn, sâu chưa đầy một mét.

Đặc biệt trong những ngày hè khô nóng, khi lượng nước 
bay hơi, để lại trên bề mặt hồ lớp muối dày tới 30cm. 
Muối này được thu hoạch, tinh chế và bán trên khắp 
lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, 63% lượng muối tiêu thụ 
tại đất nước này được lấy từ hồ Tuz.

Hồ Tuz là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật ăn tảo đỏ 
có tên gọi Dunaliella. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, 
lượng nước bốc hơi nhanh dẫn đến độ mặn trong hồ 
cao lên, giết chết những loài sinh vật này, khiến tảo đỏ 
phát triển nhanh. Điều này khiến màu nước trong hồ 
chuyển thành đỏ sẫm như máu.

Năm 2001, hồ Tuz được tuyên bố là khu vực bảo vệ đặc 
biệt. Đây là nơi sinh sống của hồng hạc lớn, ngỗng trán 
trắng lớn và chim cắt nhỏ. Màu đỏ đặc biệt giúp Tuz 
Golu trở thành điểm đến thu hút lượng lớn khách tham 
quan và check in ở Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm trở lại đây.



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

- Ngày KH: 29/04/2022
- Giá: 12.880.000 đ/khách
- Ngày KH: 4,18/5; 8,22/6/2022
- Giá: 7.980.000 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

HUẾ - ĐÀ NẴNG (4N3Đ)

Tour hot trong tuần



- Ngày KH: 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

NHA TRANG - MÁT XANH PHỐ BIỂN (4N3Đ)

THÀNH PHỐ XANH THỦ ĐỨC (1N)



- Bay thẳng cùng Bamboo Airways
- Ngày KH:  22/4; 6,20/5; 3,17/6/2022
- 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

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

ĐIỆN BIÊN HUYỀN THOẠI (3N2Đ)



- Ngày KH: 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

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



- Ngày KH: 4,18/5; 1,15/6/2022
- Giá: 14.680.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại, nằm trong 
quần thể khu du lịch Tam Chúc thơ mộng, trữ tình. Trải nghiệm đi thuyền 
vãn cảnh từ nhà Thủy Đình đến chùa Tam Chúc.
• Danh thắng Tràng An - nơi được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và 
Thiên nhiên thế giới, Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á
• Du ngoạn 3 điểm tâm linh Đền Trình, Đền Trần và Phủ Khống
• Trải nghiệm đi thuyền chèo xuyên qua các hang động như: Hang Tối, 
Hang Sáng, Hang Nấu Rượu, Hang Ba Giọt,...
• Tham gia chương trình Đêm Hội Làng được biểu diễn tại khu vực 
Làng Nương
• Theo dấu chân Phật Hoàng - vua Trần Nhân Tông, người sáng lập nên 
thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
• Tham quan chùa Hoa Yên & chùa Đồng
• Chùa Ngọa Vân - nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn
• Đền An Sinh - ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ XIV, là ngôi điện thờ 8 
vị tiên đế triều Trần và An Sinh Vương Trần Liễu, là trung tâm của cả khu di 
tích nhà Trần tại Đông Triều
• Trải nghiệm Yoko Onsen Quang Hanh - mô hình khu nghỉ dưỡng tắm 
khoáng nóng chuẩn phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam
• Trải nghiệm dịch vụ Public Onsen với các hoạt động: tắm khoáng tại 
27 bể khoáng công cộng, xông hơi nóng, xông hơi lạnh, xông đá muối, 
xông hinoki,...

HÀ NAM - NINH BÌNH - QUẢNG NINH (4N3Đ)



- Ngày KH: 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

QUY NHƠN - PHÚ YÊN: VỀ VỚI XỨ NẪU (4N3Đ)



- Ngày KH: 23/4; 8,22/5; 5,19/6/2022
- Giá: 8.180.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Tắm biển và tận hưởng khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại Sunset Sanato
• Vinpearl Safari - vườn thú mở lớn nhất Việt Nam hiện nay
• Khám phá 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, bảo tàng gấu Teddy Bear…
• Ngồi thuyền Gondola ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn lung 
linh nhất ở “Venice châu Á”
• Thưởng thức vở diễn “Tinh hoa Việt Nam” và “Sắc màu Venice”

KHÁM PHÁ MIỀN NHIỆT ĐỚI PHÚ QUỐC (3N2Đ)

- Ngày KH: 30/4; 1,2/5/2022
- Giá: 1.080.000 đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Tổ đình Tôn Thạnh - nơi nhà thơ, nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Đình 
Chiểu đã viết nên áng văn bất hủ văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc…
• Đồn Rạch Cát - pháo đài quân sự đồ sộ hiện đại bậc nhất Việt Nam 
dưới thời thực dân Pháp
• Nhà Cổ Trăm Cột - công trình kiến trúc điêu khắc cổ tiêu biểu cho 
tầng lớp giàu có của Cần Đước hơn 100 năm trước
• Chùa Phước Lâm - ngôi chùa cổ được điền chủ cũng là lương y Bùi 
Văn Minh lập nên
• Đình Vạn Phước - nơi thờ Ông Bùi Quang Diệu, người chỉ huy đánh 
trận Cần Giuộc ngày 17/12/1861
• Tham quan và mua sắm gạo chợ Đào, Lạp xưởng Cô Châu

LONG AN - VỀ CẦN ĐƯỚC THĂM XỨ CHỢ ĐÀO (1N)



Chu du 5 châu cùng TSTtourist

- Ngày KH: 10/06; 15/07/2022
- Giá:  đ/khách
- Điểm nhấn chương trình:
• Devrent Valley - thung lũng được biết đến với những phiến đá màu 
hồng độc đáo
• Pasabag Monk Valley - điểm du lịch ưa thích tại Cappadocia với những 
"ống khói tiên“ hình nấm ngộ nghĩnh tại thung lũng
• Làng Avanos - nơi bảo tồn hai ngành nghề truyền thống nổi tiếng của 
người dân bản địa là dệt thảm và làm gốm sứ
• Kaymakli - thành phố Công giáo dưới lòng đất được xây dựng từ thời 
Đế chế La Mã
• Bảo tàng ngoài trời Goreme - nơi lưu giữ những tu viện cổ từ đế chế 
Đông La Mã Byzantine
• Guvercinlik Valley - những tổ chim bồ câu được xây trên nền của 
những phiến đá núi lửa từ ngàn năm trước
• Uchisar - ngôi làng đặc biệt với những "lâu đài" bằng đá
• Tuz Golu - hồ nước mặn màu hồng lớn với diện tích hơn 1,500 km2
• Hidirlik Hill - ngọn đồi là nơi lưu giữ những di sản của đế chế Ottoman
• Kaymakamlar House - những ngôi nhà Ottoman độc đáo tại Safranbolu
• Hagia Sophia - vương Cung Thánh đường Chính giáo Đông Phương, sau đó 
trở thành Thánh Đường Hồi giáo Vua Ahmed dưới triều đại Đế Chế Ottoman
• Blue Mosque - nhà thờ Hồi giáo biểu tượng của thành phố Istanbul, nơi 
thu hút đông đảo du khách
• Topkapi - cung điện chính của các vị Vua của Đế chế Ottoman trong 
suốt 400 năm - từ 1465 đến 1856
• Sultanahmet Meydani - quảng trường đua ngựa La Mã được đặt theo 
tên Vua Ahmet khi Đế chế Ottoman thống trị
• Dolmabahce Palace - nơi từng là trung tâm hành chính của Đế chế 
Ottoman tại quận Besiktas
• Grand Bazaar - khám phá một trong những khu chợ lâu đời và lớn nhất 
thế giới
• Serefiye Cistern - hầm chứa nước cổ tại thành phố Istanbul, được xây 
dựng từ thời La Mã
• Spice Bazaar - khu chợ gia vị nổi tiếng tại Istanbul
• Quảng trường Taksim - đại diện cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn hiện 
đại, nơi đặt đài kỷ niệm nền Cộng Hòa
• Thông lộ Istiklal - con đường nổi tiếng với những tòa nhà mang kiến 
trúc Tân Phục Hưng từ cuối thời Đế chế Ottoman

THỔ NHĨ KỲ: NƠI GIAO THOA VĂN HÓA Á - ÂU (8N7Đ)

44.980.000




