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Vùng duyên hải miền trung có 
bờ biển dài hơn 1.286 km, với nhiều bãi 
biển và vịnh biển đẹp nổi tiếng thế giới như 
Lăng cô, mỹ Khê, xuân đài, Nha trang, 
vĩnh hy, mũi Né; và những hòn đảo, quần 
đảo ven bờ tươi đẹp vẫn còn giữ nguyên 
vẻ hoang sơ như cù Lao chàm, Lý sơn, 
hòn Khô, Phú Quý, cùng hai quần đảo có 
vị trí chiến lược quan trọng trên biển đông 
là hoàng sa và trường sa. 

thiên nhiên đã ban tặng cho các tỉnh 
duyên hải miền trung một hệ sinh thái tự 
nhiên vô cùng đa dạng như: hệ sinh thái 
san hô, hệ sinh thái vùng cát và hệ sinh 
thái rừng nhiệt đới với nhiều vườn quốc 
gia, khu bảo tồn như: vườn quốc gia bạch 
mã, Khu bảo tồn thiên nhiên bà Nà - Núi 
chúa, Khu bảo tồn tự nhiên sơn trà, , 
vườn quốc gia Núi chúa, vườn quốc gia 
Phước bình… với rất nhiều loài động thực 
vật quý hiếm, trong đó có hàng chục loài 
nằm trong sách đỏ việt Nam và thế giới.

Duyên hải miền trung còn là một vùng 
đất giàu tài nguyên nhân văn, với 4 di sản 
văn hóa thế giới, 3 di tích lịch sử văn hóa 
quốc gia đặc biệt, 184 di tích lịch sử văn 
hóa quốc gia và hơn 700 di tích lịch sử văn 
hóa  cấp tỉnh cùng với kho tàng di sản văn 
hóa phi vật thể đặc sắc của hàng chục 
cộng đồng cư dân dân tộc đã và đang sinh 
sống trên vùng đất này. 

the central coastal region possesses 
abundant tourism resources including 
the coastline of 1,286 km and the most 
beautiful beaches and bays in the world 
such as Lang co, my Khe, xuan Dai, Nha 
trang, vinh hy and mui Ne; islands and 
inshore islands with primitive beauty like 
cu Lao cham, Ly son, hon Kho, Phu 
Quy combined with two archipelagos at 
strategic position on east sea those are 
hoang sa and truong sa. 

Nature endowed the central coastal 
region a diverse natural ecological 
system consisting of: coral ecological 
reefs, tropical forests, with many national 
parks and reserves such as: bach ma, 
ba Na – Nui chua, son tra, Phuoc binh…
those ecological sites have preserved 
vast of rare and precious animals and 
botanies tens species of which are now in 
vietnam and World red book. 

this region is also rich in cultural 
humanity resources with 4 world cultural 
heritages, 3 special national cultural 
historical monuments, 184 national 
cultural historical relics and more than 700 
provincial cultural – historical vestiges plus 
a treasure of intangible cultural heritages 
of tens of ethnic communities who have 
been living here. 
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các địa phương trong vùng đã khai 
thác các nguồn tài nguyên quý giá của 
mình để tạo ra những thương hiệu, sản 
phẩm du lịch đặc thù đầy hấp dẫn như: 
Festival huế gắn liền với di sản cố đô huế 
cùng các di tích lịch sử, văn hóa; cuộc thi 
trình diễn pháo hoa quốc tế đà Nẵng gắn 
liền với thành phố cuối sông đầu biển tươi 
trẻ trong nắng hè; Festival di sản Quảng 
Nam gắn liền với không gian cổ kính của 
hội an và huyền thoại mỹ sơn; Festival 
võ bình định gắn liền với vùng “đất võ 
trời văn” đầy hào khí;  Festival biển Nha 
trang gắn liền với một thành phố biển 
biếc xanh như ngọc; Lễ hội Kate chăm ở 
Ninh thuận và bình thuận gắn liền với 
những cộng đồng dân tộc chăm và các di 
tích tháp chăm bí ẩn tự bao đời… 

Những khu nghỉ dưỡng, khách sạn 
đẳng cấp quốc tế như: Laguna, Furama, 
the Nam hải, six senses Ninh vân bay, 
sealinks… cùng các khu vui chơi giải trí 
nổi tiếng như vinperland (Khánh hòa); 
crown Games club (đà Nẵng); các sân 
golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng ven biển 
(đà Nẵng, Quảng Nam, bình thuận); … là 
những sản phẩm du lịch mới mẻ, hiện đại 
cũng góp phần khẳng định thương hiệu du 
lịch của vùng duyên hải miền trung.

bên cạnh đó, không thể thiếu văn hóa 
ẩm thực vô cùng đa dạng, phong phú, vừa 
mang nét đặc trưng chung của ẩm thực 
miền biển vừa đậm đà phong vị riêng mỗi 
địa phương trong vùng đã làm say lòng, 
níu chân biết bao du khách.

đến với vùng duyên hải miền trung, 
du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm 
và cảm nhận, để yêu và nhớ theo cách 
riêng của mình…

Localities in the region harmoniously 
integrate their precious assets into 
tourism development through building 
unique tourism brand and products, 
including Festival hue matched with hue 
imperial heritage; Da Nang international 
Firework competition associated with a 
dynamic environmental city; Quang Nam 
heritage Festival matched with hoi an 
ancient town and my son holly Land; 
binh Dinh martial art Festival attached 
with magnanimous homeland of national 
hero Quang trung – Nguyen hue; Nha 
trang sea Festival associated with a 
sea city acknowledged as a pearl; Kate 
cham Festival in Ninh thuan and binh 
thuan provinces connected with cham 
people and mysterious cham towers over 
generations. 

World class resorts and hotels such 
as Laguna, Furama, the Nam hai, six 
senses Ninh van bay, sealinks… added 
to the famous amusement zones such 
as vinpearl Land (Khanh hoa), crown 
Games club (Da Nang), golf courses 
combined with coastal resorts (Da Nang, 
Quang Nam, binh thuan) are new and 
modern tourism products which contribute 
to firmly building and determining tourism 
brand name of the central coastal 
region.  

in addition, enriching for regional 
tourism products is the plentiful cuisine 
cultures which have both characteristics 
of marine area and each local own eating 
and drinking styles. regional cuisine 
culture attracts a huge amount of visitors 
year by year. 

coming to the central coastal 
region, tourists will have chance to 
experience and discover stunning beauty 
of a mysterious land which brings them 
unforgettable memories and feelings.



t h ừ a  t h i ê n  h u ế
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biển 10 km đường chim bay, quanh năm 
mây phủ. vườn Quốc gia bạch mã còn giữ 
được hầu như nguyên vẹn những thảm 
thực vật phong phú và những cánh rừng 
nguyên sinh bát ngát… Ngoài ra, dấu tích 
của 139 biệt thự cổ trên đỉnh bạch mã 
do người Pháp xây dựng từ năm 1936 lại 
càng làm tăng thêm sự cuốn hút của chốn 
núi rừng.

bach ma National Park is situated 
within the area of Phu Loc and Nam Dong 
districts, about 60 km to the south of hue 
city. it is well-known for the wonderful 
natural landscape as well as the fresh 
atmosphere. bach ma peak lies at 1,450 
meters high and is covered by clouds all 
year round. upon reaching the highest 
peak, tourists will have a breathtaking 
view over the continuous mountain 
ranges and steep peaks. With beautiful 
natural scenery plus the fresh and cool 
climate which is somehow the same as 
those in Da Lat, sapa, tam Dao, bach 
ma National Park can be regarded as the 
most precious ecological tourism center 
in the region. 

Khí hậu bạch mã gần giống Ðà Lạt, 
sa Pa, tam Ðảo, nhưng do ở gần biển, 
nên nhiệt độ mùa đông không bao giờ 
xuống dưới 4ºc và nhiệt độ cao nhất vào 
mùa hè ít khi vượt quá 26ºc. 

thời gian tốt nhất để du khách đến 
thưởng ngoạn bạch mã là mùa hạ và đầu 
thu. Không khí se se lạnh sẽ làm dịu dàng 
những bước chân để chúng ta chinh phục 
hết vẻ đẹp của những địa điểm như địa 
đạo, sân bay, vọng hải đài, ngũ hồ, thác 
đỗ Quyên… 

vườN Quốc Gia bạch mã bach ma NatioNaL ParK

tourists visiting bach ma will have 
chance to explore the mysterious tourist 
paths such as the tri sao (star marisca) 
path, Do Quyen path, Ngu ho (Five-lakes) 
path, vong hai Dai path. the national 
park continues to develop tourism along 
with protecting the natural environment so 
as visitors will be pleased when visiting 
bach ma National Park.
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 Nằm bên bờ bắc của con sông hương, 

Quần thể Di tích cố đô huế gồm ba tòa 
thành: Kinh thành huế, hoàng thành huế, 
tử cấm thành huế với sự kết hợp hài hòa 
giữa tinh hoa kiến trúc đông và tây, được 
đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ 
thú với nhiều yếu tố biểu tượng sẵn có tự 
nhiên đó là núi Ngự bình, dòng hương 
Giang, cồn Giã viên, cồn bộc thanh... 

xuyên suốt cả ba tòa thành, con 
đường thần đạo chạy từ bờ sông hương 
mang trên mình những công trình kiến 
trúc quan yếu nhất của Kinh thành huế: 
Nghinh Lương Ðình, Phu văn Lâu, Kỳ 
Ðài, Ngọ môn, điện thái hòa, điện cần 
chánh, điện càn thành, cung Khôn thái, 
lầu Kiến trung... 

Phía tây Kinh thành, lăng tẩm của các 
vua Nguyễn nằm hai bên bờ sông hương 
được xem là những thành tựu của nền kiến 
trúc cảnh vật hóa như: Lăng Gia Long 
mộc mạc nhưng hoành tráng; Lăng minh 
mạng uy nghi được tôn tạo khéo léo; Lăng 
thiệu trị thâm nghiêm; Lăng tự Ðức thơ 
mộng trữ tình...

Located in the centre of hue, the 
complex of royal architecture represents 
and demonstrates the power of the 
Nguyen Dynasty’s centralism. contained 
in this complex are Kinh thanh hue 
(the hue capital citadel), hoang thanh 
(the royal citadel or imperial city) and 
tu cam thanh (the Forbidden citadel) 
clustered together. the system of walls 
combines sophisticatedly both eastern 
and western architectural styles placed 
in natural harmony with Ngu binh mount, 
Perfume river, Gia vien and boc thanh 
islets. 

to the west of the capital citadel 
are the famous royal tombs and temples 
distinguished by unique characteristics. 
the magnificence of Gia Long’s tomb in 
the immense landscape of mountains and 
jungles represents the spirit of a general 
in war; the symmetry and majesty of 
minh mang’s tomb combines both man-
made and natural mountains and lakes 
and reveals the powerful will and solemn 
nature of a talented politician who was also 
an orderly poet; the peaceful and sombre 
qualities of thieu tri’s tomb reflects the 
innermost feelings of an outstanding poet 
who made few achievements in political 
life; the romance and poetic atmosphere 
of tu Duc’s tomb  evoke the elegant and 
subtle tendency of a poet rather than the 
strong characteristic of a politician. 

in 1993, the complex of hue 
monuments was recognized as World 
cultural heritage by uNesco. 

với những giá trị di sản văn hóa đặc 
sắc, năm 1993, Quần thể Di tích cố đô 
huế vinh dự được uNesco công nhận là 
Di sản văn hóa của nhân loại.

QuầN thể Di tích cố đô huế comPLex oF hue moNumeNts
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Nhã Nhạc cuNG đìNh huế the royaL reFiNeD 
music oF hue

Là một loại hình âm nhạc mang tính 
bác học của các triều đại quân chủ trong 
xã hội việt Nam suốt hơn 10 thế kỷ, Nhã 
nhạc nhằm tạo sự trang trọng cho các 
cuộc tế, lễ cung đình như tế Giao, tế 
miếu, Lễ đại triều, thường triều... 

the royal refined music of hue was 
first introduced in the 13th century, but 
only reached its peak under the Nguyen 
Dynasty. the royal refined music had 
long enjoyed a preference as an official 
form of royal music. it was recognized as 
the symbol of a powerful and long-lasting 
monarchy and as an indispensable part of 
all ceremonies. 

Ngày 7/11/2003, Nhã nhạc việt Nam 
đã được uNesco ghi tên vào Danh mục 
Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của 
nhân loại. 

hiện Nhà hát Nghệ thuật cung đình 
huế của trung tâm bảo tàng Di tích cố 
đô huế thường xuyên tiến hành biểu 
diễn phục vụ khách đến huế tham quan, 
nghiên cứu tại Nhà hát Duyệt thị đường 
và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, trình 
diễn ở các nước châu á, châu Âu…

varied in its themes, the royal 
refined music is considered as a means 
of communication to express the respect 
to gods and kings. 

after being recognized as a 
masterpiece of the oral and intangible 
heritage of humanity in 2003 by uNesco, 
the royal refined music performances 
have been held in France and belgium, 
etc. and was highly valued by the audience 
and art-culture researchers.
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ca huế hue music

huế vốn là vùng đất nổi tiếng với 
những điệu lý dân ca bay bổng, mượt mà 
như lý con sáo, lý hoài xuân, lý tình tang... 
cùng với dòng âm nhạc cung đình đầy tính 
trang trọng như giao nhạc, miếu nhạc, 
ngũ tự nhạc, đại triều nhạc, thường triều 
nhạc, yến nhạc... ca huế nằm giữa hai 
dòng nhạc đó, có những đặc trưng riêng 
với chất trữ tình sâu lắng làm xao động 
lòng người, chất chứa đủ bao niềm hỷ, nộ, 
ái, ố như cuộc đời người dân xứ cố đô.

by the end of the 19th century, hue 
music was popularized and ditties along 
with other folk songs of the binh tri thien 
people. With this foundation, the music 
and songs of hue are a combination of 
folk and royal music.

the musical characteristics of 
hue music and song have developed 
considerably, and musicians can play all 
the styles common to musical instruments, 
including solos, duets, trios, etc. apart 
from that, there is also a pair of “senh” and 
sometimes there is flute accompaniment. 
in the latter half of the 20th century, hue 
music was professionally performed in 
public spaces to make a landmark out 
of a new traditional style of vietnamese 
performance art. 

ca huế xuất hiện từ cuối thế kỷ xvii 
đến cuối thế kỷ xviii tại Phú xuân. các 
điệu nổi tiếng như: cổ bản, Phú lục, Nam 
ai, Nam bình đã lưu hành rộng rãi trong 
dinh phủ chúa. 

trải qua nhiều thăng trầm, ca huế 
đang được phục hồi và trở thành một nét 
văn hóa độc đáo, có sức quyến rũ đặc biệt 
với du khách mỗi lần đặt chân đến huế.

hue music and songs bear a unique 
feature of characterizing the lives of 
people living in the central regions of 
vietnam. over many years, hue music 
has become a unique culture attracting 
tourist when they travel to hue city.
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kể từ khi nhà Nguyễn xây dựng kinh đô tại 
huế. Nhà vườn nguyên là phủ đệ của các 
ông hoàng, bà chúa, hoàng thân, quốc 
thích  và các quan đại thần của triều 
Nguyễn, được xây dựng qua nhiều thời 
kỳ khác nhau. Nhà vườn là một tổ chức 
không gian giữa cảnh quan và kiến trúc 
cộng với những nét đặc thù về giá trị văn 
hóa - lịch sử đã trở thành một di sản quan 
trọng của huế. 

Ở huế hiện còn nhiều nhà vườn tuyệt 
đẹp, mang đậm lối kiến trúc nhà vườn đặc 
trưng xứ huế như nhà vườn an hiên, Lạc 
tịnh viên, Phủ thờ Ngọc sơn công chúa, 
Phủ tuy Lý vương... 

các khu nhà vườn huế ngày nay đang 
được đưa vào khai thác phục vụ du khách 
mỗi khi đến thăm huế, và trở thành một 
sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất 
này.

Nhà vườN huế

the hue Garden houses are 
traditional, privately owned, and set in 
attractive formal gardens. some have 
connections with the old royal imperial 
court. each is highly individual - house 
and garden, people and scenery, plants, 
clouds and water co-exist and blend with 
each other in a harmonious context. 

the Garden houses are an important 
feature in vietnam’s cultural landscape. 
Not only are they old and attractive, 
but also invaluable resources for 
understanding the practical applications 
of the ancient sciences that governed 
their construction.

the owners of the Garden houses 
receive no extra benefits for opening up 
their houses and acting as guides. in 
each case, their motivation is to preserve 
the traditions and culture of the past 
by making their homes accessible to 
interested visitors. 

hue GarDeN house
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 Festival huế là một sự kiện văn hóa lớn 

được tổ chức tại huế 2 năm một lần (vào 
các năm chẵn) nhằm mục đích tôn vinh 
các di sản văn hóa huế với nhiều chương 
trình lễ hội cộng đồng được tái dựng 
trong một không gian rộng lớn cả trong 
và ngoài thành phố, góp phần làm sống 
lại các giá trị văn hóa của huế như: đêm 
hoàng cung, lễ tế Nam Giao, lễ truyền 
lô và vinh qui bái tổ, lễ hội áo dài, lễ hội 
biển, thả diều, diễn thơ, chợ quê ngày hội, 
cờ người, đua trải; lễ hội Nguyễn huệ lên 
ngôi hoàng đế, hội thi tiến sĩ võ... 

các kỳ Festival huế còn có sự tham 
gia của nhiều quốc gia trên thế giới như: 
Pháp, Nga, trung Quốc, hàn Quốc, 
Nhật bản, ấn độ, thái Lan, Lào, hoa 
Kỳ, mexico, argentina, australia, cuba, 
senegal, mông cổ, italia, indonesia... với 
nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật 
đặc sắc.

hue Festival is an international cultural 
event organized in hue every two years to 
honor the priceless heritages of hue. 

one of the biggest festivals in 
vietnam, hue Festival reconstructs the 
whole city with many community-based 
events which are organized both inside 
and outside of the city to rejuvenate the 
traditional values of hue.  those events 
include the Night of the Palace, Nam 
Giao Worshiping ceremony, truyen Lo 
ceremony, ao Dai Festival, sea Festival, 
Kite competition, human chess, etc. the 
city also re-organizes many traditional 
festivals and recovers many traditional 
craft villages.

Festival nghề truyền thống huế được 
tổ chức 2 năm một lần vào các năm lẻ với 
mục đích tôn vinh, gìn giữ và phát huy 
giá trị của các làng nghề truyền thống. 
Festival nghề truyền thống huế là nơi 
hội tụ tinh hoa, là dịp các làng nghề gặp 
gỡ, trao đổi và quảng bá sản phẩm; biểu 
dương trí tuệ và bàn tay vàng của các 
nghệ nhân…

competitions, fairs, science 
conferences and exhibitions are hold 
consecutively during the festival time, 
attracting millions of visitors. 

FestivaL huế hue FestivaL
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di tích tâm linh khác như điện thờ, miếu 
mạo…, thừa thiên huế hiện là tâm điểm 
thu hút khách du lịch tâm linh với nhiều 
công trình nổi bật: trung tâm văn hoá 
huyền trân, thiền viện trúc Lâm bạch 
mã, điện hòn chén.

Nằm dưới chân núi Ngũ Phong, 
phường an tây, tP. huế, trung tâm văn 
hoá huyền trân là một cụm kiến trúc rộng 
28,5 ha bao gồm nhiều công trình văn 
hoá nghệ thuật, lịch sử giàu sắc thái tâm 
linh như đền thờ huyền trân công chúa, 
đền thờ đức vua - Phật hoàng trần Nhân 
tông, tháp chuông hoà bình, tượng Di 
Lặc, thiền viện trúc Lâm, thiền đường, 
vườn bồ đề, vườn thư pháp…

thua thien hue is the land of the 
buddha and has a large number of 
pagodas which are repositories of the 
ancient capital’s cultural heritage.  it 
is now an attractive spiritual tourism 
destination with famous cultural works 
such as huyen tran cultural center, the 
buddhist pagoda truc Lam bach ma and 
hon chen temple. 

điện hòn chén thờ thánh mẫu thiên 
y a Na, tọa lạc trên núi Ngọc trản, thuộc 
làng Ngọc hồ, phường hương hồ, tx. 
hương trà. tương truyền vua Ðồng Khánh 
đã từng nhờ mẫu thân lên đền Ngọc trản 
cầu đảo và được ứng mộng làm vua. sau 
khi tức vị (năm 1886), ông liền cho xây 
lại và đổi tên là huệ Nam Ðiện. tên điện 
hòn chén là tên gọi dân gian, xuất phát từ 
tên núi Ngọc trản (chén ngọc).

thiền viện trúc Lâm bạch mã được 
xây dựng vào năm 1993 - 1994, nằm bên 
cạnh hồ tuyền Lâm, là một công trình 
kiến trúc tôn giáo độc đáo. Lầu chuông 
gác mái, chính điện, tam quan… nằm lẫn 
khuất hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, 
tạo nên một không gian “thiền” tĩnh mịch, 
thanh thoát.

Du Lịch tÂm LiNh sPirituaL tourism

huyen tran cultural centre is one 
of the tourism sites that provide visitors 
a sense of returning to the root of the 
country’s glorious history to pay homage 
to people who had merits in building the 
country. 

standing just on the bank of the 
Perfume river inclined to poetic dreams 
and 10 km upstream of hue, the hon 
chen temple is for cult of Po Nagar, the 
Goddess of the ancient cham minority 
also namely heaven Goddess y a Na. 

the buddhist pagoda truc Lam bach 
ma stands perching on a hill overlooking 
the Lake of truoi in Loc hoa commune. 
here, tourist will have an opportunity to 
enjoy the stunning natural landscape of 
crystal- blue water of the lake, scattered 
tranquil green islands in the background of 
inspirational deep blue rolling mountains 
piling up in the distance.
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 Du lịch cộng đồng với nhiều tour hấp 

dẫn như: cầu ngói thanh toàn; làng cổ 
Phước tích, trải nghiệm cùng a Lưới… 
đang dần trở thành một sản phẩm hấp 
dẫn các du khách khi tới huế.

Làng cổ Phước tích có hơn 500 năm 
tồn tại và phát triển với nghề làm gốm 
truyền thống. với quần thể di tích nghệ 
thuật kiến trúc dân gian độc đáo gồm 36 
ngôi nhà rường cổ còn khá nguyên vẹn, 
(12 ngôi nhà thờ họ, phái; 24 nhà ở của 
dân) đều có tuổi thọ trên 100 năm, chạm 
khắc những họa tiết, hoa văn cực kỳ tinh 
xảo... Làng được xếp hạng là di tích kiến 
trúc nghệ thuật cấp Quốc gia 

tourists to the ancient capital of hue 
will have the chance to enjoy the real life 
of the old city rather than just viewing 
relics or landscape as they usually do.

Phuoc tich ancient village, is an 
epitome of vietnam’s peaceful countryside, 
and famous for the ancient architecture 
and design of its many old houses and 
temples. it has all the features of a typical 
vietnamese traditional village such as 
river wharfs, temple yards, old pagodas 
and paths winding among endless tea 
trees in the village. 

cầu ngói thanh toàn là một trong 
những chiếc cầu thuộc vào loại hiếm hoi 
và có giá trị nghệ thuật cao ở việt Nam. 
cầu được xây vào năm 1776, để dân làng 
qua lại được thuận tiện và là nơi cho lữ 
khách cùng người tha phương tạm dừng 
chân lỡ bước. đường về cầu ngói thanh 
toàn là một trong những con đường làng 
đẹp nhất huế với những cánh đồng lúa 
xanh biếc, những vườn cây trĩu quả và một 
khu chợ quê ngay bên cạnh cầu mang lại 
cho du khách cảm nhận về một làng quê 
việt Nam xanh mướt và bình dị.

và một a Lưới giàu truyền thống văn 
hóa - lịch sử, là nơi hội tụ những sắc màu 
văn hóa vật thể, văn hoá phi vật thể và 
văn hoá ẩm thực của các dân tộc anh 
em Pakôh – tà ôih – Katuh – Pahy – vân 
Kiều - Kinh; là những bảo tàng sống về 
kiến trúc, về lối sống, sinh hoạt của đồng 
bào qua nhiều thế hệ; là các làng nghề 
truyền thống, các món ăn dân gian truyền 
thống... vô cùng phong phú, đa dạng.

the tile-roofed thanh toan bridge is 
not only an ancient architectural remain 
with highly historic and cultural values 
but also a tourist attraction. the thanh 
toan bridge with its tile-roof has entered 
into the moods and aspirations of many 
generations as well as inspired the poetic 
souls of the local people and travelers. 

a Luoi district is located in the West 
of thua thien hue Province.  it is blessed 
with beautiful landscapes, rich wildlife 
and nature, and the colourful traditional 
cultures of several ethnic groups.

Du Lịch cộNG đồNG commuNity-baseD tourism
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khoa học Pháp, suối khoáng thanh tân 
nhanh chóng được nghiên cứu, ứng dụng 
làm nước giải khát phục hồi sức khỏe con 
người. 

Khu du lịch suối khoáng thanh tân 
xây dựng trên diện tích 50 ha. Ở đây, bạn 
có thể bách bộ, ngắm những giò phong 
lan rừng tuyệt đẹp hay thưởng thức những 
ly trà nóng được chiếc xuất từ loại hoa chỉ 
được trồng tại thanh tân hay chỉ đơn giản 
là ngâm mình trong dòng suối khoáng tinh 
khiết, trong hệ thống hồ đa dạng như hồ 
đôi, hồ gia đình, hồ bơi tạo sóng biển... với 
nhiệt độ từ 35 - 42oc để tận hưởng cảm 
giác thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày 
làm việc căng thẳng. 

the thanh tan hot springs provides 
scenic surroundings of mass of trees and 
hilly regions, and fresh mountainous air 
amidst flowing hot mineral water springs.

built around a natural spring, where 
the bottled mineral water “thanh tan” 
came from, the waterpark is an ideal place 
to visit if tourists want to get away from all 
the pressures of life and just relax. With a 
tranquil atmosphere on top of its soothing 
waters, it is perfect for both body and 
mind rejuvenations.

Khu du lịch suối khoáng thanh tân 
còn có một sân chơi rộng rãi để đốt lửa trại 
hoặc tổ chức văn nghệ vào những buổi dã 
ngoại ban đêm. sau nhiều giờ ngâm tắm, 
bụng đói cồn cào, bạn sẽ ngon miệng hơn 
với đĩa cá rô nuôi bằng nước khoáng, chiên 
ròn thơm phức trong những lều tranh xinh 
xắn bên hồ sen ngát hương.

the thanh tan hot spring was actually 
discovered in 1926 by local and foreign 
scientists. it was graded as a “very hot 
spring” with a 66 degree celsius of water 
temperature, and was said to be rich in 
calcium and sulfur, which are believed 
to have medicinal and curative effects 
on people. curiously, the water does not 
have a strong sulfur smell and you can 
soak in it for as long as you like.

suối Nước KhoáNG NóNG 
thaNh tÂN

thaNh taN hot sPriNG
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 Ẩm thực huế có một chiều sâu mang 

đậm nét bản sắc của một vùng đất từng 
là kẻ chợ, thanh lịch, nhẹ nhàng và tùng 
tiệm. với ba tiêu chí là: rẻ, ngon và nhất 
là phải đẹp, người huế đã chia ăn uống 
thành ba bậc:  “khẩu thực” là cách ăn 
bằng miệng, để tồn tại; “nhãn thực” là 
thưởng thức bằng mắt và “tâm thực” nghĩa 
là ăn bằng cả tấm lòng mình. 

ba phong cách ẩm thực đặc trưng xứ 
huế là ẩm thực cung đình, ẩm thực dân 
gian và ẩm thực chay. trong cả ba phong 
cách, các khâu chọn nguyên vật liệu, nêm 
nấu chế biến, cách bày biện trang trí… đều 
được người huế thực hiện hết sức tinh 
tế, cầu kỳ; và mỗi món ăn được nâng lên 
hàng một tác phẩm nghệ thuật.

Ẩm thực huế

vietnamese people regard hue 
cuisine as the best one in the country. in 
hue, there are three cuisine styles - hue 
traditional cuisine, the “royal” cuisine and 
vegetarian food. 

hue culinary tradition pays much 
attention to aestheticism and harmony 
among the ingredients, way of decoration 
and colors of the. the dishes created 
must create a feast for the eyes as well 
as good for the health. hue is a major 
buddhism center so it is also well-known 
for vegetarian food. however, vegetarian 
food in hue is different from that in 
Western countries. 

in dining, hue people appreciate three 
criteria: cheap, delicious and especially, 
good-looking. in order to create a perfect 
dish, hue people also pay much attention 
to the preparation steps, cooking utensils 
as well as decoration style. it is not only 
the good ingredients that make a perfect 
dish, but it also depends on people who 
make the dish, the way they prepare, the 
way they cook, and the way they decorate 
the dish as well.

hue cuisiNe
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của việt Nam, che thân người từ cổ đến 
quá đầu gối, dành cho cả nam lẫn nữ. áo 
dài thường được mặc vào các dịp lễ hội 
trang trọng, hoặc nữ sinh mặc khi đi học. 

tuy chưa có quy định áo dài chính 
thức áo dài là quốc phục của phụ nữ việt 
Nam nhưng trong thực tế, hễ nói đến phụ 
nữ việt Nam là nói đến áo dài. áo dài ôm 
sát cơ thể, cổ áo dựng cao và chiều dài áo 
gần tới mắt cá chân. áo có hai tà trước, 
sau và được xẻ tới ngang eo. áo dài tôn 
lên vẻ quyến rũ và gợi cảm, nó kín đáo 
nhưng vẫn biểu lộ đường nét của người 
phụ nữ.

Ngày nay, chiếc áo dài đã vươn ra tầm 
quốc tế. rất nhiều khách du lịch đến huế 
nói riêng và việt Nam nói chung đều mua 
áo dài về mặc và nâng niu nó như một kỷ 
niệm đẹp.

áo Dài

the most popular and widely-
recognized vietnamese national costume 
is the ao Dai. ao Dai was once worn by 
both genders but today it is worn mainly 
by females, except for certain important 
traditional culture-related occasions 
where some men do wear it. although it 
consists of a long gown with a slit on both 
sides, worn over cotton or silk trousers, 
ao Dai is elegant and comfortable to 
wear. ao Dai was likely derived in the 18th 
century or in the royal court of hue. White 
áo Dài is the required uniform for girls in 
many high schools across vietnam. some 
female office workers (e.g. receptionists, 
secretaries, tour guides) are also required 
to wear ao Dai. 

Nowadays, many international visitors 
buy to wear and keep “ao Dai” as an 
interesting souvenir when they come to 
visit vietnam. 

ao Dai
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 Khu  phức hợp du lịch sinh thái Laguna 

Lăng cô được xây dựng tại thôn cù Dù, xã 
Lộc vĩnh, huyện Phú Lộc. 

được bao quanh bởi bờ biển nguyên 
sơ dài 3 km và miền thôn quê tươi đẹp với 
những cánh rừng nhiệt đới và các rặng núi 
cheo leo, Laguna Lăng cô nằm trọn vẹn 
trên vịnh biển hình lưỡi liềm, một địa thế 
độc đáo tạo nên sự riêng tư hiếm có cho 
toàn khu nghỉ dưỡng. 

Laguna Lang co is a leading world-
class holiday and premium second home 
destination development in central 
vietnam by the banyan tree Group, and 
it is the first world-class integrated resort 
in vietnam. 

the 280-hectare community resides 
near Lang co bay, framed by a three 
kilometre beach in the chan may region 
overlooking the east sea, an area 
renowned for its pristine coastline, natural 
scenery and proximity to uNesco World 
heritage sites. 

Dự án bao gồm các khách sạn, khu 
dịch vụ spa mang thương hiệu banyan 
tree và angsana, sân golf 18 lỗ, các biệt 
thự riêng biệt và khu dân cư cao cấp sẵn 
sàng được chào bán, trung tâm hội nghị 
và hàng loạt các hoạt động giải trí cho 
khách hàng ở mọi lứa tuổi. Laguna Lăng 
cô hội tụ đủ các yếu tố để trở thành điểm 
đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, đồng 
thời là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu 
sở hữu “ngôi nhà thứ hai” trong khu vực 
đông Nam á.

Laguna Lang co is banyan tree’s first 
foray in vietnam, and echoes the ethos of 
Laguna Phuket, the company’s flagship 
integrated resort community in southern 
thailand.  the development includes 
banyan tree and angsana branded 
hotels and spas, an 18-hole championship 
golf course designed by sir Nick Faldo, 
private villas and residences available for 
sale, convention facilities and a plethora 
of recreational activities for guests of all 
ages.

Khu Phức hợP Du Lịch LaGuNa LaGuNa tourism comPLex
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ế DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism  
 

 add: 08 Ly thuong Kiet st, hue city
 tel: 84.54.3823024; Fax: 84.54.3831567
 email: thuathienhue@bvhttdl.gov.vn

Tourism office 
 add: 02 Le Quy Don st, hue city  
 tel: 84.54.3823288
Tourism PromoTion cenTer 

 add: 35 Nguyen hue st, hue city 
 tel: 84.54.3849944; Fax: 84.54.3826039

DestiNatioN

conservaTion cenTer of Hue imPerial relic
 add: tam toa, 23 tong Duy tan st, hue city 
 tel: + 84. 54.3530840 - 3523237 - 3512751 
 Fax: 84.54.3526083
 email: huedisan@gmail.com 
DuyeT THi Duong THeaTer (TraDiTional music arT) 
 tel: 84.54.514989 - 54.522070; 
 Fax: 84.54.522070   
 mobile: 0913.439.183
 email: nhahatcungdinhhue@gmail.com

Hue fesTival cenTer 
 add: 17 Le Loi st, hue city 
 tel: 84.54.3822591 - 84.54.3823050
 Fax: 84.54.3830087. 
 email: info@huefestival.com

managemenT of Huyen Tran culTural House 
 add: 151 thien thai st, hue city 
 tel: 84.54.3895558
BacH ma naTional Park 
 add: Phu Loc, thua thien hue 
 add: 84.54.3871134 
 email: ducktbm@gmail.com

PHuoc TicH PoTTery village 
 add: Phong hoa, Phong Dien
 tel: 84.54.3771055
 email: langcophuoctich2013@gmail.com

THanH Toan Tile BriDge 
 add: thanh thuy chanh, thuy thanh, huong 

thuy 
 tel: 0164.603.0099; mobile: 0935987299  
 email: bqlthanhtoan@gmail.com

managemenT of communiTy-BaseD Tourism (aka 
HamleT, aron commune, a luoi) 

 tel: 01663894095
mr. Ho a nia - cHief of managemenT of communiTy-

BaseD Tourism a Hua, nHam, a luoi
 tel: 01664229801

accomoDatioN

laguna resorT 
 add: cu Du, Loc vinh, Phu Loc
 tel: 84.54.3695 800
 email: langco@angsana.com

cuisiNe

an DinH vien resTauranT 
 add: 17, Pham hong thai st, hue. 
 tel: 84.54.3824076

BieT PHu THao nHi resTauranT 
 add: cu chanh i, thuy bang, huong thuy 
 tel: 84.54.3855037
kHong gian Xua resTauranT 
 add: 205, Dien bien Phu st, hue city 
 tel: 84.54.3886788
Huong river floaTing resTauranT 
 add: Park 3/2, Le Loi st, hue city. tel: 

84.54.3831193
PHuoc an vien resTauranT 
 add: 41 ba trieu st, hue city. 
 tel: 84.54.3938186
lien Hoa vegeTerian resTauranT 
 add: 03, Le Quy Don st, hue city. 
 tel: 84.54.3816884
THien Tam vegeTarian resTauranT 
 add: 110a Le Ngo cat st, hue city. 
 tel: 84.54.3898220

eNtertaiNmeNt

managemenT cenTer of Hue music Performances 
 add: 15 Le Loi st, hue city
 tel: 84.54.3831575
XanH vieT Tourism comPany 
 add: 07 tran cao van st, hue city 
 tel: 84.54.3882678 - 84.54.3931669 
 Fax: 84.54.3882688
 email: travel@greentravelviet.com; info@

greentravelviet.com; sales@greentravelviet.
com

traNsPortatioN

airline
 Phu bai airPort 

 add: Phu bai, huong thuy 
 tel: 84.54.3861261
 rePreseNtative oFFice oF vietNam airLiNe 
 add: 25 Nguyen van cu st, hue city 
 tel: 84.54.3824709
 Phu bai airLiNe services comPaNy 

 add: 20 ha Noi st, hue city
 tel: 84.54.3823249
railway 
 hue statioN 
 add: 02 bui thi xuan st, hue city 
 tel: 84.54.3822175; Fax: 84.54.3845920
TaXi
 taxi mai LiNh: +84.54.3898989 

+84.54.3824747
  taxi thừa thiêN huế: +84.54.3818181

other services

THanH Tan corP. 
 add: Phong son, Phong Dien 
 tel: 84.54.3553192 
 email: info@thanhtanspa.com

my an HoT sPring 
 add: Phu Duong, Phu vang 
 email: sales@myanonsenspa.com.vn

Bao kHuong ao Dai sHoP     
 add: 07 Nguyen thai hoc st, hue city 
 mobile: 84.945711636

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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Nằm cách trung tâm thành phố 10 km 
về phía đông bắc, bán đảo sơn trà được 
xem là khu rừng già nguyên sinh trong 
lòng thành phố trẻ, là khu bảo tồn thiên 
nhiên đa dạng và phong phú, được bảo vệ 
theo chế độ rừng cấm quốc gia.

son tra peninsula looks like a 
mushroom of which cap is son tra 
mountain and stalk is a beautiful sandy 
beach that affords an ideal area for 
bathing, playing sports, fishing and 
swimming. 

With its sea-oriented appearance, son 
tra acts as a giant screen protecting Da 
Nang from storms and cyclones coming 
from the sea. son tra is put under the 
national protected forest regulation since 
it is a natural preservation area. the 
Peninsula is famous for its plentiful plants 
and fauna as well as the attractive scenery. 
on this mountain, there still remain more 
than 30km² of natural forests, nearly 300 
types of plants and several hundred kinds 
of fauna, including rare animal. From 
the top of the mountain, tourists can see 
the overall view of Da Nang city, marble 
mountain, ba Na – mount chua.

sơn trà nổi tiếng là nơi có thảm động, 
thực vật đặc sắc với nhiều loại thú rừng 
quí hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười 
ươi, vọoc chà vá, gà mặt đỏ, cùng nhiều 
điểm tham quan như: bãi đen (gần ngọn 
đèn biển sơn trà), đài phát sóng Drt, 
Nhà vọng cảnh, trạm radar 29 được 
mệnh danh là “mắt thần đông Dương”, 
đỉnh bàn cờ tiên với truyền thuyết về các 
trận cờ thâu đêm của các vị tiên ông tại 
đỉnh núi này, bách Niên đại thụ, viếng 
chùa Linh ứng với tượng Phật bồ tát cao 
nhất việt Nam 65 m.

tại đây cũng có nhiều khu nghỉ dưỡng 
cao cấp đáp ứng tối đa các nhu cầu của 
du khách, và các tour du lịch câu cá cùng 
ngư dân, lên rừng xuống biển, khám phá 
sơn trà, lặn biển ngắm san hô…

Quite pretty and with a good bit of 
naturalness, sontra Peninsula is a good 
place for visitors to Da nang and get away 
for the day. 

báN đảo sơN trà soN tra PeNiNsuLa



23

đ
à

 N
ẵ

N
G

Khu danh thắng Ngũ hành sơn nằm 
cách trung tâm thành phố 7 km về phía 
đông Nam, được xem là “Nam thiên 
Danh thắng” với 5 ngọn núi Kim - mộc - 
thủy - hỏa - thổ. 

thắng cảnh Ngũ hành sơn có nhiều 
điểm tham quan hấp dẫn như: địa đạo núi 
đá chồng, hang bà tho, động Âm Phủ, 
động huyền Không, chùa Linh ứng, vọng 
Giang đài… phù hợp với du lịch văn hóa 
tâm linh. 

Dưới chân núi là làng điêu khắc đá 
mỹ nghệ Non Nước có hơn 300 năm tuổi, 
nơi du khách được tận mắt thưởng lãm tài 
nghệ điêu khắc đá của các nghệ nhân tài 
hoa và có thể chọn cho mình những sản 
phẩm ưng ý nhất làm quà lưu niệm.

Ngu hanh son - Five elements 
mountains - are marble mountains. 
emperor minh mang has named each 
mountain represents the major elements 
of the universe: Kim - metal, thuy - Water, 
tho - soil, moc - Wood and hoa - Fire. 

arrive Ngu hanh son, tourists often 
come to thuy son - Water mountain, the 
biggest mountain. then tam thai Pagoda, 
Linh ung Pagoda. hidden in the mountains 
are caves with cool atmosphere, different 
from the outside air such as huyen Khong 
cave, the Linh Nham, the van thong, the 
Lang hu cave, the van Nguyet cave...

at the bottom of the mountains there is 
the 300 year-old Non Nuoc stone carving 
village where tourists can see great talent 
of craftsmen and select one nice souvenir.
stone product for their trip.

DaNh thẮNG NGŨ hàNh sơN NGu haNh soN – 
the marbLe mouNtaiNs
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Nằm cách đà Nẵng 25 km về phía tây 
Nam ở độ cao 1.487 m so với mực nước 
biển, bà Nà được xem là một “ôn đới trong 
rừng nhiệt đới” bởi khí hậu mát mẻ quanh 
năm, trong ngày có thể tận hưởng được 4 
mùa xuân, hạ, thu, đông. 

bà Nà có tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục 
Guiness thế giới: cáp treo một dây dài 
nhất thế giới và cáp treo có độ cao chênh 
lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế 
giới, tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài 
nhất thế giới, tuyến cáp có trọng lượng 
nặng nhất thế giới… cùng chuỗi hệ thống 
khách sạn 137 phòng tiêu chuẩn 4 sao và 
dich vụ nhà hàng đạt chuẩn sẽ đáp ứng 
tối đa nhu cầu của khách du lịch khi đến 
thưởng ngoạn nơi đây. 

ba Na hills mountain resort 40 km 
to the northwest from Danang city center 
lays this old French eco-tourism village 
preserving a rich fauna and flora system. 
the village, surrounded by jungle, is 
located on the ba Na mountain which has 
a height of 1,487 meters above sea level. 
the climate is cool all year long! ba Na is 
charming with its elegant villas and mossy 
tiled roofs in great harmony with the 
nature. here tourists can have a unique 
experience of having four seasons in one 
single day: a spring morning, a summer 
noon, an autumn afternoon and a winter 
night. 

cách khu du lịch sinh thái bà Nà 
không xa về hướng đông, suối mơ mang 
trong mình vẻ hoang dã của rừng xanh và 
suối sâu. thác tóc tiên cao 9 tầng trông 
như một mái tóc của nàng tiên bồng bềnh 
hư ảo… thu hút du khách đến nghỉ ngơi 
vào mùa hè nóng bức..

there is a cable car system which 
will take tourists higher and give them an 
overview of the whole town from above. a 
system attains two World Guiness records: 
longest one-line cable (5,042.62m) and 
highest distance between top station 
and bottom station (1,291.81 m). at the 
bottom of ba Na mountain, there is mo 
stream and toc tien waterfall that looks 
like a fairy’s beautiful long hair attracting 
tourists in the hot summer. 

With its wild beauty endowed by 
the Nature, ba Na mountain welcomes 
thousands of visitors from everywhere in 
the world annually. 

bà Nà - suối mơ mo stream - ba Na hiLLs 
mouNtaiN resort 
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Khu du lịch suối khoáng nóng Phước 
Nhơn nằm trên địa bàn thôn Phước sơn, 
xã hòa Khương, huyện hòa vang, cách 
trung tâm thành phố đà Nẵng 25 km về 
phía tây nam theo quốc lộ 14b. 

the mineral water come from Phuoc 
Nhon hotspring has high mineral content, 
preventing, healing, recuperation very 
relevant in building amusement parks 
vacation positive. 

services has been put into service 
complements: warm and cool mineral 
water soaking, mineral mud bath, vip 
service to bring guests the relaxation. the 
physical massage therapy sures tourists 
fresh feeling, enhanced health when 
beautiful young technicians experienced 
service. steambath and sauna will help 
reduce stress, drain the excess energy, 
bring muscular body to thinner.  

đến đây bạn sẽ có những giây phút thư 
giãn thoải mái và tận hưởng sự chăm sóc 
tuyệt diệu từ thiên nhiên với các dịch vụ: 
tắm nước khoáng nóng thiên nhiên, tắm 
bùn, tắm khoáng hương liệu, massage vật 
lý trị liệu, tắm thảo mộc với các bài thuốc 
tắm cổ truyền…

along with the beautiful young 
staffs, profess enthusiasm, thorough the 
reasonable price, hope that tourists will 
have relaxation after coming Phuoc Nhon 
hotspring.

Khu Du Lịch suối KhoáNG NóNG 
Phước NhơN

Phuoc NhoN hot sPriNG 
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Nằm ngay trung tâm thành phố đà 
Nẵng, bảo tàng điêu khắc chăm lưu giữ 
và trưng bày khoảng 2.000 cổ vật bằng 
đá sa thạch, đất nung và đồng có niên đại 
thể kỷ vii đến thế kỷ xv của vương quốc 
chămpa. 

the museum of cham sculpture is 
located at the intersection of trung Nu 
vuong and bach Dang streets in Danang 
city. the cham museum was built in 1915 
with the financial support of the French 
Far-east research institute in vietnam. 
this museum houses the most extensive 
collection of cham art worldwide. 

đây là bảo tàng duy nhất ở đông Nam 
á bảo tồn được nghệ thuật điêu khắc 
chămpa cổ.

bảo tàng mở cửa đón khách tham 
quan vào tất cả các ngày trong tuần, từ 
7h00 đến 17h00.

housing the largest exhibition of 
cham sculpture in the world, the museum 
displays almost 2,000 antiquities ranging 
from the 7th to the 15th centuries. 
Profoundly influenced by the architecture 
and sculpture of the indian civilization, the 
ancient champa has a vision of life and 
religion according to their own feeling. 
such refraction brought to their world of 
art a subtle and distinct beauty: spiritual 
and very close, unique and familiar...

bảo tàNG điêu KhẮc chăm the museum oF 
cham scuLPture 



27

đ
à

 N
ẵ

N
G

Phát huy những giá trị truyền thống 
của nghệ thuật tuồng, thành phố đà 
Nẵng đã xây dựng thành công các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật tuồng đặc sắc 
để phục vụ du khách. chương trình biểu 
diễn kết hợp truyền thống và hiện đại gồm 
2 show diễn:

show diễn 1: “bức tranh quê”

show diễn 2: “một thoáng việt Nam”

tuong, also called hat boi in the south, 
is a kind of drama of the national theatre. 
tuong evolved into a more refined art 
form performed at vietnam’s royal court. 

Like many other forms of asian 
performance art, tuong is highly stylized 
and follows strict conventions. recently, 
Da Nang city has successfully built 
excellent tuong performances to serve 
tourists. the performance consists of: 

traditional art show with the theme: 
“countryside Portrait”

modern art show with the theme: “a 
moment of vietnam”

mỗi show diễn là một chương trình 
tổng hợp với thời lượng 45 phút gồm các 
loại hình nghệ thuật truyền thống dân 
tộc, ca múa nhạc, thời trang, trích đoạn 
tuồng… sẽ được luân phiên biểu diễn định 
kỳ vào lúc 20h00 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần 
tại Nhà hát tuồng Nguyễn hiển Dĩnh.

each show, which includes national 
performance arts such as folk music, 
fashion show and a part of tuong music, 
will be performed within 45 minutes at 
8pm on Wednesday and saturday every 
week at Nguyen hien Dinh tuong theater, 
which has became attractive destination, 
especially for international travelers, 
nowadays.

NGhệ thuật tuồNG tuoNG music
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đà Nẵng có ba ngôi chùa mang tên 
Linh ứng, đều tọa lạc trên những vị thế 
đắc địa, tạo thành một tam giác linh thiêng 
trong lòng thành phố.

chùa Linh ứng Non Nước cách trung 
tâm thành phố đà Nẵng chừng 13 km, 
đây là ngôi chùa cổ nhất trong ba chùa 
Linh ứng ở đà Nẵng. chùa nằm trên ngọn 
thủy sơn cao 106 m, phía sau chùa có 
động tàng chơn, rộng 7 m, dài 10 m. 
Dưới chân núi là làng nghề điêu khắc đá 
mỹ nghệ Non Nước nổi tiếng.

Da Nang city has 3 pagodas namely 
Linh ung situated at favourable places, 
generating a sacred triangle in the city 
center. 

Linh ung –Non Nuoc Pagoda on 
marble mountains has been designated a 
national historical and cultural site by the 
ministry of culture, sports and tourism. it 
is an ancient pagoda with great historical 
value. the pagoda is on the eastern side 
of thuy son (water), one of the five marble 
mountains. on the back of the pagoda 
there is tang chon cave with 7 m wide 
and 10 m long. 

Linh ung-ba Na is the highest pagoda 
among the three as it is located at around 
1,500 meters above sea level. What’s 
more striking about the pagoda is the 
27-meter-high white sakyamuni buddha 
statue with the octagonal base having 
a story about the eight stages of the 
buddha’s life. 

Linh ung bai but pagoda is located 
on the hill, with the shape of turtle. 
especially, there has Guan yin statue 
that is considered as the highest statue in 
vietnam (67 meters height approximately 
30 stories). this statue put its back to the 
mountain, faces to the sea. above the 
Guan yin statue is buddhahood statue 
with the high of 2 meters. the pagoda 
becomes to famous destination for tourist 
and spiritual place for Da nang people.

chùa Linh ứng bà Nà: nằm trên đỉnh 
bà Nà với độ cao gần 1.500 m. Ngôi chùa 
này có một bức tượng đức bổn sư uy nghi, 
cao 27 m, ngang gối 14 m, thiền định trên 
đài sen cao 6 m, là pho tượng Phật lớn 
nhất nước hiện nay. 

chùa Linh ứng bãi bụt: tọa lạc trên 
một ngọn đồi mang hình con rùa hướng 
ra biển cả, lưng tựa cánh rừng nguyên 
sinh bạt ngàn với bao chim thú. chùa có 
tượng Phật Quan thế Âm cao nhất việt 
Nam (cao 67 m, đường kính tòa sen 35m), 
đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi 
mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn 
tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ 
như rưới an bình cho những ngư dân đang 
vươn khơi xa...

hệ thốNG 3 chÙa LiNh ứNG three-LiNh uNG 
PaGoDas system
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Là sự kiện văn hóa du lịch mang tầm 
quốc tế diễn ra hằng năm vào các ngày 
29 và 30/4. cuộc thi mang tính chuyên 
nghiệp cao với sự tham dự của các đội 
pháo hoa nổi tiếng trên thế giới, đã thu hút 
sự quan tâm của người dân địa phương, 
các du khách trong nước và quốc tế. 

Danang international Fireworks 
competition is an annual international 
fireworks competition hosted by Danang 
city. every year, the competition usually 
takes place at the end of april with 
the participation of 3-4 international 
competitors and the host - Danang city. 

each year, firework displays teams 
will perform in different theme for two 
nights. coming Danang on the occasion 
of international fireworks competition, 
visitors will experience a colorful party 
of firework performances on han river, 
Danang city. the scenery is the most 
beautiful and majestic ever by night. 

trong các đêm diễn ra cuộc thi, hàng 
chục vạn người đổ về hai bên bờ sông 
hàn để thưởng thức những màn trình diễn 
pháo hoa độc đáo trên nền trời đầy màu 
sắc. 

cuộc thi còn có các hoạt động phụ trợ 
sôi động đi kèm như: thả đèn hoa đăng, 
diễu hành thuyền hoa, trưng bày ảnh đẹp 
đà Nẵng, ngày hội văn hóa - ẩm thực 
quốc tế đà Nẵng, giải đấu hiphop toàn 
quốc, tiệc âm nhạc…

upon the celebration, there are 
many recreational activities such as art 
performance, fireworks photo exhibition, 
international cuisine cultural festival, 
music party, flower boats and water 
sports. those all will offer tourists an 
exciting festival and deep impression on 
that charming riverside city. 

cuộc thi trìNh DiỄN Pháo hoa 
Quốc tế đà NẵNG

Da NaNG iNterNatioNaL
 FireWorKs comPetitioN
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xuôi theo dòng nước hàn giang, du 
khách không chỉ cảm nhận một đà Nẵng 
rất khác, một đà Nẵng yên bình, trong 
lành gắn với những tòa cao ốc, những con 
đường cây xanh, hay một đà Nẵng kiều 
diễm, lung linh dưới ánh đèn về đêm. Du 
khách còn được phục vụ chương trình âm 
nhạc đặc sắc, giao lưu hát cho nhau nghe 
và thả hoa đăng trên sông... 

at present, traveling by boat above 
han river is popular entertainment service 
in Da Nang city. Flowing down the han 
river, tourists will be impressive about 
not only a peaceful city but a modern city 
with green tree roads integrating with high 
buildings. tourists also enjoy excellent 
music performances and floating lantern 
on the river. 

the river tours connect various 
attractive destinations such as primitive 
ecosystem in son tra peninsula where 
tourists can see vooc chà vá chân Nâu, 
a rare animal in vietnam red book, and a 
pretty yellow sand beach with 10,000km2 
area.

tour sông nước này còn khéo léo kết 
nối với các điểm dừng chân, khám phá 
khu sinh thái hoang sơ tại bán đảo sơn 
trà, nơi có KDL bãi cát vàng rộng hơn 
10.000m2. tại đây, du khách sẽ được đắm 
mình trong dòng nước mát lạnh của hệ 
thống suối tự nhiên hay thỏa thích tự mình 
khám phá khi dùng kính lặn, ống thở để 
ngắm các rặng san hô  và tự tay bắt các 
loại ốc biển, bào ngư, ngọc nữ, nhum…

bên cạnh đó các trò chơi trên biển 
cũng hết sức phong phú: kéo phao chuối 
bằng ca nô cao tốc, đua thuyền thúng, tập 
quăng lưới bắt cá với ngư dân, bắn cung, 
bắt vịt, đi cầu khỉ gõ trống... 

moreover, tourism operators in the 
city offer new tours including scuba diving, 
fishing with local fishermen and exploring 
the natural beauty of ba Na and suoi hoa. 
other sea sport activities like canoeing, 
parasailing, surfing and swimming also 
promise a dynamic atmosphere for visitors 
to Da Nang in the summer.

Du Lịch đườNG sôNG & thể thao 
Giải trí biểN

river tour & 
seasPorts eNtertaiNmeNt 
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bánh tráng cuốn thịt heo vốn dĩ là món 
ăn phổ biến với nhiều người dân các tỉnh 
miền trung. song, để biến món ăn ấy trở 
thành đặc sản đặc thù, thì dường như chỉ 
có người đà Nẵng thành công. 

apart from its beautiful white sand 
beaches, Da Nang is also well known for 
its delicious speciality dishes.  amongst 
local specialities, “banh trang cuon thit 
heo” (pork and vegetables wrapped in 
soft rice paper) is the most popular. 

điểm khác biệt của bánh tráng cuốn 
thịt heo đà Nẵng nằm ở lát thịt heo được 
xắt mỏng khéo léo có hai đầu da và khâu 
pha nước chấm, chế biến mắm nêm cực 
kỳ đặc biệt. mắm nêm pha đúng chuẩn 
phải dậy mùi đặc trưng cuốn hút, để vị 
béo của thịt, vị ngọt ngọt chua chua của 
dứa, chát của chuối xanh cùng với vị mặn, 
thơm đậm đà của mắm hoà quyện vào 
nhau như một sự hòa tấu của vị, sắc và 
hương, khiến cho thực khách khó tính đến 
mấy cũng vừa lòng.

it is a nutritious food with fresh 
ingredients - pieces of rolled belly pork, 
a variety of fresh vegetables and herbs, 
along with thin slices of cucumber, green 
bananas, and a dipping sauce. the 
vegetables are bought from Da Lat, hoi 
an and Da Nang.  Furthermore, various 
dipping sauces, suitable for the tastes of 
visitors from the north, south or central 
regions, are also provided. 

“banh trang cuon thit heo” is 
one of three of Da Nang’s traditional 
culinary dishes have been recognised 
as vietnamese specialities by the viet 
Nam records organisation (vro), the 
city’s Department of culture, sports and 
tourism. 

báNh tráNG cuốN thịt heo  PorK aND veGetabLes WraPPeD 
iN soFt rice PaPer
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tọa lạc phía bờ tây sông hàn, Novotel 
Da Nang Premier han river nổi bật lên 
như một công trình kiến trúc hiện đại, 
sang trọng của thành phố. từ đây, có 
thể ngắm bao quát cả đà Nẵng, đặc biệt 
chiêm ngưỡng một khúc sông hàn tuyệt 
đẹp ở nơi giao thoa với vịnh đà Nẵng, 
những cây cầu bắc qua sông, cảng tiên 
sa, bán đảo sơn trà núi non trùng điệp 
và biển mỹ Khê xanh ngắt.

Located on the West bank of han 
river, Novotel Danang Premier han river 
is set  as a premier hotel venue for both 
business & leisure travelers. 

Novotel đà Nẵng là một trong những 
tòa nhà khách sạn cao nhất miền trung 
(37 tầng) do tập đoàn accor quản lý. với 
323 phòng ở thế hệ mới, nhiều nhà hàng 
quầy bar đẳng cấp cùng tổ hợp khách 
sạn và căn hộ dịch vụ quốc tế cao cấp, 
Novotel Da Nang Premier han river là 
nơi lý tưởng cho khách công vụ và du lịch 
nghỉ dưỡng.

the 37-storey hotel features 323 rooms 
with 3 executive floors, extensive meeting 
facilities, international restaurants, 
bars & wellness center. on the rooftop, 
aliseo restaurant & vertigo panoramic 
bar offering stunning views of the city 
will be Danang’s most unique dining and 
entertainment venues. From here, tourists 
can see the pretty han river across which 
nice bridges are, tien sa port, son tra 
peninsula and blue my Khe beach..

NovoteL đà NẵNG NovoteL Da NaNG Premier 
haN river
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crowne Plaza đà Nẵng là một trong 
những thương hiệu khách sạn của tập 
đoàn Quản lý Khách sạn Liên Lục địa 
(ihG) tại khu vực châu á và châu úc, nằm 
cách sân bay quốc tế đà Nẵng chưa đầy 
15 phút lái xe. đây là khách sạn ven biển 
lớn nhất về số lượng phòng, tất cả đều 
có ban công riêng để khách tận hưởng 
và giao hòa với không gian mở và môi 
trường yên tĩnh. Khách sạn còn có nhiều 
loại phòng họp lý tưởng để tổ chức các 
buổi hội thảo với sức chứa từ 30 đến 640 
khách...

Domestic and international leisure-
seekers and professional meeting 
organizers will receive benefits by staying 
at crowne Plaza Danang, the largest 
international upscale hotel along Danang 
beach. 

535 air-conditioned guestrooms at 
crowne Plaza Danang feature minibars 
and laptop-compatible safes. balconies 
offer beach, city, or ocean views. the 
hotel also provides many kinds of meeting 
room with capacity of 30 – 650 seats, being 
ideal place to organized big business 
events. in addition, crowne Plaza Da 

trong khuôn viên crowne Plaza 
Danang có khu vui chơi giải trí crown 
Games club dành cho người nước ngoài 
với tổng diện tích 15.000 m2, được thiết kế 
theo phong cách châu Âu. 

crown Games club phục vụ các 
trò chơi có thưởng như: trò chơi điện tử, 
roulette, tài xỉu, các loại bài bàn như 
baccarat, blackjack, sicbo, caribbean 
stud Pokers… đem lại cho du khách những 
phút giây thư giãn tuyệt vời.

Nang has offered crown Games club with 
area of 15,000 m2. this is the first-class 
entertainment site serving foreign guests 
with awarding games: electronic games, 
roulette, gambles such as baccarat, 
blackjack, sicbo, caribean stud Pokers…

complimentary shuttle services 
including train station pick-up service, 
business services, wedding services, 
limo/town car service, and tour/ticket 
assistance and guest parking are 
available. other property amenities at 
this art Deco property include a library, a 
concierge desk, and a children’s club.

croWNe PLaZa đà NẵNG croWNe PLaZa Da NaNG
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DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism

 add: 102 Le Loi st, Da Nang city 
 tel: 84.511.3821203; Fax: 84.511.3889174
 email: danang@bvhttdl.gov.vn

Tourism PromoTion cenTer
 add: 32a Phan Dinh Phung st, Da Nang city  
 tel: 84.511.3863595 Fax: 84.511.3863399
 email: tourism@danang.gov.vn 
 Web: www.danangtourism.gov.vn

visiTor cenTer 
 add: 32a Phan Dinh Phung st, Da Nang city  
 tel: 84.511.3550111; Fax: 84.511.3863399
 email: tourism@danang.gov.vn 
 Web: www.danangtourism.gov.vn

DestiNatioN

son Tra Peninsula anD Tourism BeacH managemenT 
 add: 133 ho Nghinh st, son tra, Da Nang city 
 tel: 84.511.2218898
ngu HanH son mounTain managemenT
 add: 81 huyen tran cong chua st, Da Nang 

city 
 tel: 84.511.3961114 (ticket office)
 ticket price: 15,000 vND;  elevator: 15,000 

vND/1way
 Web: www.nguhanhson.org

Ba na caBle car corP.
 add: an son, hoa Ninh, hoa vang, Da Nang
 tel: 84.511.3791999; 84.511.3791791 
 Web: www.banahills.com.vn

cHam museum 
 add: 01 trung Nu vuong st, hai chau, Da 

Nang city
 tel: 84.511.2470114 (ticket office)
 Web: www.chammuseum.danang.vn

 open time:  from 7:00 to 17:00, Weekdays
 

accomoDatioN

crowne Plaza HoTel
 add: 8 truong sa st, Ngu hanh son , Da Nang 

city
 tel : 84.511.3918888 
 Website : www.crowneplaza.com/danang

novoTel Danang Premier Han river
 add: 36 bach Dang st, hai chau, Da Nang city
 tel: 84.511.3929999

cuisiNe

Tran resTauranT
 add: 3rd floor, 300 hai Phong, hai chau, Da 

Nang city 
 tel: 84.511.3752779; Fax: 84.511.3752778
 email: tutrandn@gmail.com

 Web: http://www.dacsandanangtran.com.vn

mau resTauranT

 add: 156 - 158  2-9 st, hai chau, Da Nang city 
 tel: 84.511.2219750 
mrs.Huong resTauranT
 add: 364 2-9 st, hai chau District, Da Nang 

city 
 tel: 84.511.3611629

eNtertaiNmeNt

nguyen Hien DinH THeaTer (Tuong music)
 add: 155 Phan chau trinh st, hai chau, Da 

Nang city
 tel: 84.511.3561293
 email: nhtnh@danang.gov.vn

 Web: www.nhahattuongdanang.com

Ba na Hills fanTasy Park
 add: an son, hoa Ninh, hoa vang, Da Nang 
 tel: 84.511.3791791; Fax: 84.511.3791996
Hoang long yen TourisT comPany
 add: 07 vo van tan, thanh Khe district 
 hotline: 0968.993535 - 0983.132011.
 tour price: 
 Discovering Golden sand beach on day time: 

(450,000 vND/passenger) 
 visiting han river at night (100,000 vND/

passenger)

traNsPortatioN

airline
 Da NaNG iNterNatioNaL airPort

 add: hai chau District, Da Nang city 
 tel: 84.511. 3811041; Fax: 84.511. 3824141
 email: diags@dng.vnn.vn

railroaD 
 ticKet oFFice

 tel: 84.511.3823810
TaXi
 taxi mai LiNh tel: 84.511.3565656
 taxi soNG haN tel: 84.511.3727272
 airPort taxi tel: 84.511.3272727
 taxi tieN sa tel: 84.511.3797979
 cycLo tour tel: 84.511.3863595

other services

PHuoc nHon HoT sPring 
 add: Phuoc son hamlet, hoa Khuong 

commune, hoa vang district, Da nang city 
 office: add: 64 tran Quoc toan, hai chau 

District, Da nang city 
 tel:  84.511.3872876 – 3872846; Fax: 

84.511.3872896
 Web:   http://www.phuocnhonhotspring.com.vn

 email:  info@phuocnhonhotspring.com.vn

   datve@phuocnhonhotspring.com.vn

   dichvu@phuocnhonhotspring.com.vn

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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đô thị cổ hội an được uNesco công 
nhận là di sản văn hoá thế giới vào tháng 
12 năm 1999. từ cuối thế kỷ 16, hội an 
từng là trung tâm mậu dịch quốc tế trên 
hành trình thương mại đông - tây, là một 
thương cảng phồn thịnh nhất của xứ đàng 
trong - việt Nam trong triều đại các chúa 
Nguyễn.

hoi an, an exceptionally well-
preserved example of a traditional asian 
trading port, is an outstanding material 
manifestation of the fusion of cultures over 
time. in 1999, the old town was declared a 
World heritage site by uNesco. 

Khu phố cổ hội an hiện nay vẫn bảo 
tồn gần như nguyên trạng một quần thể di 
tích kiến trúc cổ gồm nhiều công trình  nhà 
ở, hội quán, đình chùa, miếu mạo, giếng, 
cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ... cảnh 
quan phố phường hội an được phủ một 
màu rêu phong cổ kính như một bức tranh 
sống động. 

During the period from the late of 
16th century to the early 18th centurey, it 
became the most flourishing trading port 
of Dang trong region – vietnam. most 
of the buildings in the town are in the 
traditional architectural style of the 19th 
and 20th centuries. it combines traditional 
vietnamese designs and techniques with 
those from other countries whose citizens 
settled there to trade and built houses and 
community centres to their own designs. 

Within this area there are houses 
(often combined with shops), religious 
monuments such as pagodas, temples, 
communal houses and family cult houses, 
a ferry quay and an open market. the 
traditional lifestyle, religion, customs and 
cooking way have been preserved and 
many festivals still take place annually. 
along with that, beautiful natural 
landscapses, trade villages and food 
specialties make hoi an ancient town 
become an attractive destination for 
tourists throughout the world.

Phố cổ hội aN hoi aN aNcieNt toWN

bên cạnh đó, cuộc sống thường nhật 
của cư dân nơi đây với những phong tục 
tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật 
dân gian, lễ hội văn hoá, các làng nghề 
truyền thống, các món ăn đặc sản... đã 
làm cho hội an ngày càng trở thành điểm 
đến hấp dẫn của du khách thập phương.
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Khu đền tháp mỹ sơn thuộc xã Duy 
Phú, huyện Duy xuyên, tỉnh Quảng Nam, 
được một người Pháp tên là c. Paris phát 
hiện vào năm 1898. đến tháng 12 năm 
1999, khu đền tháp mỹ sơn đã được 
uNesco ghi tên vào danh mục các di 
sản văn hóa thế giới.

my son site is a group of temple-
towers of cham people, an imperial city 
during the champa kingdom, an example 
displaying the evolution and change in 
culture, a foremost evidence of asian 
civilisation which is now extinct. With 
its great value, in December 1999, the 
complex of my son cham towers has 
been recognised as a World heritage site 
by uNesco.

my son sanctuary is a large complex 
of religious relics that comprises 
more than 70 architectural works. the 
construction of my son was likely to have 
been started in the 4th century. the main 
component of the cham architectural 
design is the tower, built to reflect the 
divinity of the king. after the my son 
ancient tower complex was discovered, 
many of its artifacts, especially statues of 
female dancers and genies worshipped 
by the cham people, worship animals and 
artifacts of the daily communal activities, 
were collected and displayed at the cham 
architecture museum in Danang city.

mỹ sơn là một quần thể di tích với hơn 
70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách 
tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của 
vương quốc chămpa. hầu hết các công 
trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc tại mỹ 
sơn đều chịu ảnh hưởng của ấn độ giáo. 

đến nay, mỹ sơn chỉ giữ lại được 
khoảng gần 20 tháp. tuy nhiên, tất cả tài 
liệu bia ký, kết quả khảo cổ, dấu tích vật 
chất còn lưu lại cũng đủ để chúng ta thán 
phục trước nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc 
và trang trí của người chămpa cổ xưa. 
đặc biệt, kỹ thuật kết dính vật liệu không 
có mạch hồ trong xây dựng đền tháp ở mỹ 
sơn cho đến nay vẫn là một bí ẩn luôn 
kích thích sự tìm tòi, nghiên cứu và đam 
mê khám phá của các nhà khoa học cũng 
như du khách.

Khu đềN tháP mỹ sơN my soN saNctuary
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cù lao chàm là một cụm đảo thuộc 
xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, nằm 
cách bờ biển cửa đại 15 km, đã được 
uNesco công nhận là khu dự trữ sinh 
quyển thế giới. 

cù lao chàm bao gồm 8 đảo: hòn 
Lao, hòn Dài, hòn mồ, hòn Khô mẹ, hòn 
Khô con, hòn Lá, hòn tai, hòn ông. 

the cham islands constitute a group 
of 8 small islands: the hòn Lao (Pearl), 
hòn Dài (Long), hòn mồ (tomb), hòn 
Khô mẹ, hòn Khô con (Dry), hòn Lá 
(Leaf), hòn tai (ear) and hòn ông (east 
Wind). it forms a part of the cu Lao cham 
marine Park, a world biosphere reserve 
recognized by uNesco in vietnam. the 
islands are approachable from cửa đại 
beach. it is also recognized as vietnam’s 
national scenic site. 

cham islands has wonderful sand 
beaches, forested hills and the sea. With 
primitive landscape, the island is ideal for 
camping, swimming and scuba diving to 
enjoy the corals and beautiful marine life…
moreover, tourist can take a tour to Lang 
beach for seeing some interest places as 
such au thuyen-a shelter for boats at bad 
weather, a 100-year tay tang Pagoda 
remarking the Puddhism that came here 
for long time ago, ong temple - a place 
worshipping a big fish burried here.

cù lao chàm là một địa điểm du lịch 
lý tưởng với khí hậu mát mẻ, hệ động thực 
vật phong phú, đa dạng. bên cạnh đó cù 
lao chàm còn lưu giữ khá đầy đủ thiết chế 
văn hóa tín ngưỡng truyền thống của làng 
xã miền trung với những địa điểm du lịch 
tâm linh hấp dẫn như đình đại càn, miếu 
thờ thành hoàng, miếu tiền hiền, miếu 
thần nông, miếu tổ nghề yến, lăng ông 
Ngư… 

đến với cù Lao chàm, du khách có 
thể tham gia các hoạt động: lặn biển ngắm 
san hô, sinh vật biển; thể thao biển, cắm 
trại, tham quan các di tích lịch sử - văn 
hóa, thắng cảnh, hang yến.

Du Lịch siNh thái cÙ Lao chàm cham isLaNDs
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cách thị xã tam Kỳ khoảng 7 km về 
phía tây Nam, Phú  Ninh là vùng hồ rộng 
lớn, một công trình thế kỷ - đại thủy nông 
Phú Ninh, một thắng cảnh du lịch hấp dẫn 
của Quảng Nam.

Phu Ninh is an irrigation scheme with 
a water area of 3,443 hectares and a 
protective forest area of 23,000 hectares. 
With 30 beautiful islands and islets, 
Phu Ninh Lake looks like a miniature of 
halong bay. this area has varied fauna 
and vegetation, of which 14 species are 
included in the red book of species which 
need protection.

hồ Phú Ninh có diện tích khoảng 
36 km2, dung tích khoảng 344 triệu m3, 
góp phần tạo nên một tiểu vùng khí hậu 
ôn hòa cho khu vực phía tây Nam tỉnh 
Quảng Nam. 

với gần 30 đảo lớn nhỏ trong lòng hồ, 
Phú Ninh còn là một quần thể sơn thủy 
hữu tình; trong đó có một số đảo lớn như 
đảo ông sơ, đảo 61, đảo rùa… vẫn được 
xem như là một hạ Long thu nhỏ.

Phú Ninh còn có một hệ thực vật và 
động vật phong phú, với khoảng 142 họ 
thảo mộc, trong đó có nhiều nhóm thảo 
mộc hoặc dược liệu quý hiếm; khoảng 148 
loài động vật mà trong đó 14 loài được ghi 
vào sách đỏ cần được bảo tồn. 

đến với Phú Ninh, du khách sẽ có rất 
nhiều loại hình vui chơi để lựa chọn như 
du thuyền trên hồ, câu cá, cắm trại, xe 
đạp thể thao, tắm khoáng nóng…

there is especially an open air mineral 
source which has refreshment and 
curing values. With a mild temperature, 
protected by mountains, the Phu Ninh 
resort is being developed with various 
exciting services: sightseeing, fishing, 
water-skiing, hot-water bathing, medical 
treatment and accommodation for furlough 
after strenuous work or treatment. this 
place is attracting a large number of 
visitors.

Du Lịch hồ Phú NiNh Phu NiNh LaKe
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Làng rau trà Quế là một điểm du lịch 
hấp dẫn thuộc xã cẩm hà, nằm cách trung 
tâm thành phố hội an hơn 3 km về hướng 
tây bắc và cách thành phố đà Nẵng chưa 
đến 20 km về phía Nam. 

rau trà Quế từ lâu đã nổi tiếng với 
nhiều sản phẩm rau xanh, sạch và có 
hương vị đặc trưng riêng. và hơn thế, về 
trà Quế du khách còn có dịp thưởng thức 
món tôm truyền thống của trà Quế và các 
món ăn dân dã đặc trưng như tam hữu, mì 
quảng, nước é…

tra Que is a charming little village 
and famous for many kinds of vegetables 
in a long time: lettuce, salad, houttuynia, 
flagrant knoutwed, basil and coriander 
vegetables etc., here a new spirit for 
traditional hoi an dishes like cao Lau, 
Quang noodles, the local ‘tam huu’ spring 
roll (made from tra Que vegetables) and 
cake with meat (banh xeo) has been 
enlivened. 

đến làng rau trà Quế, du khách sẽ 
được thử sức làm một người nông dân 
trồng rau sạch với người dân địa phương. 
sau một ngày làm nông, du khách còn 
được thưởng thức một phương pháp chăm 
sóc bàn chân độc đáo với nguyên liệu 
nấu nước ngâm chân từ chính các loại 
rau trong vùng có tác dụng giảm mỏi mệt 
đau nhức, giúp ngủ ngon, tinh thần sảng 
khoái. 

the farmers use neither manure nor 
chemical fertilisers but a kind of algae 
found only in a lagoon in tra Que. as a 
result, the vegetables both look beautiful 
in their fields as well as possessing 
outstanding taste and flavour. Products 
sell well and are highly appreciated due 
to the freshness, good quality and safety. 

thanks to its special features, the 
village has become a very attractive 
destination for tourists, particularly 
foreigners. the highlight of the visit 
is a chance to try their hand at actual 
farming.  tourist can take a trip around 
the vegetable garden and join the farmers 
in preparing the land and fertilizing it with 
seaweed from the local lake. also, they 
can live in the beautiful atmostphere, very 
relax and can feel peace of the village. 

LàNG rau trà Quế tra Que veGetabLe viLLaGe
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Du lịch sinh thái gắn kết với văn hóa, 
cộng đồng, làng nghề để phát triển bền 
vững là một xu hướng mới trong du lịch 
Quảng Nam. 

Khi tham gia vào loại hình du lịch này, 
du khách được trở về với thiên nhiên tươi 
đẹp, tự hòa mình vào cuộc sống hàng 
ngày dung dị bình yên của chốn làng quê; 
được tự tay làm ra từng cọng rau, đan từng 
mắt lưới, gỡ từng con cá câu, tạo ra những 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ nho nhỏ xinh 
xinh hoặc thử tham gia vào những hoạt 
động văn hóa tộc người… 

Nowadays, new trendency of tourism 
development in Quang Nam province is 
building eco-tourism projects connected 
with community culture and trade village 
for sustainable growth. 

community based tourism enables 
the tourist to discover local habitats and 
wildlife, and celebrates and respects 
traditional cultures, rituals and wisdom. 
the community will be aware of the 
commercial and social value placed on 
their natural and cultural heritage through 
tourism, and this will foster community-
based conservation of these resources. 

một số làng du lịch sinh thái chính  có 
thể tham quan: 

+ Làng du lịch sinh thái cộng đồng 
trà Nhiêu thuộc xã Duy vinh, huyện Duy 
xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

+ Làng du lịch bhờ hôồng thuộc xã 
sông Kôn, huyện đông Giang, tỉnh Quảng 
Nam. 

+ Làng tà bing huyện Nam Giang, 
tỉnh Quảng Nam. 

For discovering this tourism form in 
Quang Nam province, tourists can visit 
some following villages: 

+ bho hong village, a cotu ethnic 
minority area, located in Dong Giang 
District, 80km from hoi an and 70km from 
Da Nang city.  

+ tra Nhieu eco-tourism village is 
located on thu bon riverbank, about 3km 
toward the southeast. 

+ tà bing village in Nam Giang 
suburban district

Du Lịch siNh thái cộNG đồNG commuNity-baseD tourism
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Làng mã châu (nay thuộc thôn châu 
hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy 
xuyên) là một làng nghề có truyền thống 
với bề dày 400 năm trồng dâu nuôi tằm, 
ươm tơ dệt lụa nổi tiếng trên đất Quảng 
Nam. 

Làng hiện nay được tái hiện gần như 
nguyên vẹn ngày xưa, với những gian nhà 
rường, những khung cửi cổ xưa chuyển 
động nhịp nhàng với đôi bàn tay, đôi bàn 
chân của những người thợ dệt thạo nghề. 

Founded in the 15th century and 
located close to tra Kieu, ma chau village 
only wove silk supplied to aristocrats, 
and maandarin classes in the court. the 
stages of growing silkworm cocoons 
and weaving were made by hundreds 
of householders in the village following 
traditional craft methods.

Khi đến với làng lụa, du khách có thể 
quan sát được toàn bộ quy trình làm ra 
một tấm lụa từ lúc dạo quanh vườn dâu, 
xem tằm ăn dâu, nhìn thấy những sợi 
tơ rút ra từ kén đang đun sôi trên chảo, 
đến khi được hong khô, và dệt thành sản 
phẩm.

bên cạnh đó, du khách còn có dịp 
chiêm ngưỡng, tìm hiểu cách dệt vải của 
người chăm cùng với những thành phẩm 
hoa văn đặc sắc của xứ sở. 

at the end of the 19th century, there 
were more floriculture and weaving 
occupations but silk was the main 
product used. in this period, the means 
remarkably improved from using wooden 
looms to haft-machine, the reaching full 
automation.

today, ma chau weaving village has 
specific charateristics like other rural 
village of viet Nam with many green 
gardens, tea and areca palm hedges. the 
hospitality of native people will especially 
make tourists feel satisfied when arriving 
here.

LàNG Lụa QuảNG Nam ma chau siLK WeaviNG viLLaGe
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Lễ hội đêm rằm phố cổ hội an diễn ra 
vào tối 14 âm lịch hàng tháng. trong đêm 
này, tất cả các tuyến phố cổ đều tắt hết 
các bóng đèn điện, chỉ sử dụng ánh sáng 
của đèn lồng, đèn giả cổ. trên sông hoài 
chỉ có các loại ghe, thuyền cổ đậu, đỗ với 
mức độ vừa phải, dành mặt sông cho việc 
thả hoa đăng và cho du khách dạo chơi 
bằng thuyền chèo tay (trên thuyền phải có 
đèn gương, phao cứu sinh và người phục 
vụ phải sử dụng trang phục cổ truyền). 
Phố đi bộ không có các loại xe.

every month there is one night in the 
ancient town hoi an when tourists will 
see no electricity, no artificial lighting 
and no vehicle on the street. it is called 
the Legendary Night Festival or the 
“traditional Fesitval in hoi an” or the 
official name “hoi an Full moon Night”. 
this falls on lunar 14 every month - the 
day of the full moon. 

on this night, hoi an looks like a great 
stage, fanciful and briliant with colorful 
lanterns. hoi an people wearing ancient 
clothes become actors in reciting poems, 
playing mah-jong and chess together. 
these activities relive the beautiful 
atmosphere of an ancient port with rural 
pleasures in traditional festivals. From 
6.00 p.m till midnight, the whole ancient 
town is quiet without any vehicles. both 
travellers and local people, vietnamese 
and foreigners go for a walk together 
in the cozy atmosphere, unforgettable 
memories. streets are decorated with 
colorful traditional lanterns lighting the 
whole town while soulful folk and opera 
music and lyrical poetry chanting wafting 
from every corner.

các sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật cổ 
truyền trong đêm rằm phố cổ bao gồm: 
hát bội, cờ làng, dân ca Quảng Nam, thơ 
truyền thống, trò chơi bài chòi, thư pháp, 
trò chơi bịt mắt đánh trống, đập niêu, 
xướng họa thơ đường, biểu diễn võ cổ 
truyền, hát hò khoan đối đáp trên sông, 
chợ ẩm thực...

trong không gian hiền hòa êm dịu, 
lãng mạn dưới ánh đèn lồng, với những 
khúc nhạc không lời văng vẳng đó đây, du 
khách thả bộ dọc theo những con đường 
tĩnh lặng, hưởng thụ không khí hoài cổ của 
một thương cảng tấp nập ngày xưa.

đêm rằm Phố cổ hoi aN FuLL mooN NiGht
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mì Quảng được chế biến từ gạo nhưng 
lại có sắc thái và hương vị riêng đặc biệt. 
Gạo làm mì là loại không dẻo, hàm lượng 
bột cao, được ngâm ít nhất trong vòng 1 
tiếng, sau đó cho vào cối xay mịn, tráng 
thành những lá mì mỏng, xếp chống lên 
nhau và thái sợi. để những sợi mì không 
dính, phải dùng dầu phụng phi với củ nén 
đập dập thoa lên bề mặt của bánh.

unlike other vietnamese noodle soup 
bowls whose broth will cover the noodles 
almost completely, Quang noodle broth is 
barely enough to slurp during the meal. 
if someone does not eat a Quang noodle 
bowl fast enough, the broth will generally 
quickly be soaked up by the noodles. 
Quang noodle soups are generally pork 
and dried shrimp broth based, although 
some regional and family recipes will use 
chicken and even duck.

Nước nhưn dùng cho mì Quảng được 
chế biến từ nhiều loại nguyên liệu khác 
nhau tùy theo yêu cầu của thực khách. mì 
Quảng truyền thống thì nguyên liệu chính 
là tôm tự nhiên và thịt heo tươi. cái ngọt 
của nước nhưn truyền thống là vị ngọt tự 
nhiên của tôm được giã nát. 

rau dùng cho mì Quảng bao gồm 
nhiều loại có mùi vị đặc biệt, gồm cải con, 
rau húng lủi, rau quế xanh, xà lách, và đặc 
biệt là phải có hoa chuối thái mỏng. ngoài 
ra còn có các loại phụ liệu không thể thiếu 
là hành lá, ớt xanh, bánh tráng gạo mè, 
chanh, nước mắm ớt và đậu phụng rang 
giã nhỏ.

một tô mì Quảng ngon và đúng chất 
nhất khi nó được chế biến đúng cách, đủ 
hương đủ vị và nhất là phải dùng lúc còn 
nóng.

the mystery of Quang noodle is in 
the sauce which makes the stock slightly 
sweet and a smidgen spicy. this dish’s 
ingredients include rice, vegetables and 
meat. after being soaked in water, the 
rice is ground to a fine powder and made 
into attractive smooth white noodles. 
accompanying vegetables are water 
morning-glory, cress, young banana 
flowers and herbs. especially, the famous 
tra Que savory of Quang Nam Province 
will give the dish more flavour.

mỳ QuảNG QuaNG NooDLe
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cao lầu hội an thường được chế biến 
rất công phu. đầu tiên, gạo thơm đem 
ngâm vào nước tro với tro nấu từ củi lấy 
ở tận đảo cù lao chàm, để tạo độ giòn, 
dẻo, và khô cho sợi mỳ. sau đó lọc kỹ, xay 
thành bột; nước xay gạo phải là nước ở 
giếng bá Lễ mới được nước ngọt, không bị 
phèn và mát lạnh. tiếp tục dùng vải bòng 
nhiều lần cho bột dẻo, khô, cán thành 
miếng vừa cô, xắt thành từng sợi, đem 
hấp nhiều lần rồi phơi khô để làm sợi mì. 
chính nhờ vậy mà cao lầu dù có để qua 
đêm cũng không sợ ôi thiu.

the cao Lau noodles are made of rice 
that has been thoroughly rinsed in well 
water.  after being rinsed in well water, 
the rice grains were squeezed to remove 
the water, then husked, and polished. 
the flour was dried in a pan. While it 
was drying, the cook poured a little ash 
water into the flour, causing it to turn a 
light yellow. to make the noodle dough, 
the flour is placed in the top level of a 
special double boiler pot called a xung, 
which has banana leaves on the bottom. 
Water is boiled in the lower pot, and the 
steam enters the top layer through holes. 
the dough is then rolled out and cut into 
noodles by hand with a knife and steamed 
again before serving.

Người ta thường ăn cao lầu với giá trụng 
nước sôi nhưng không được quá mềm. 
thêm ít rau sống, được lấy ở làng rau trà 
Quế nổi tiếng của hội an. Giá trụng đổ ra 
tô, xếp mì lên trên, thêm vài lát thịt xíu rồi 
đổ tép mỡ và một muỗng mỡ heo rán để 
sẵn bên lò nước. với thịt xíu, chỉ dùng thịt 
heo cỏ, thịt săn chắc, thơm, vừa mỏng da 
vừa nhiều nạc vừa ngọt nước. một tô cao 
lầu là tổng hòa của cái sựt sựt của sợi mì, 
đủ mùi vị chua, cay, đắng, chát, ngọt của 
rau sống, quyện với hương vị của mắm, 
bột thơm, nước tương... và tép mỡ vỡ tan 
trong miệng.

thin slices of lean pork are stir-fried 
with fish sauce until they become a toasty 
brown; the cooking juice is reserved to eat 
with the noodles later. French herbs are 
placed in a bowl. the noodles are added 
next and then the meat slices. this is then 
covered with the reserved sauce, some 
soy sauce, and vinegar. mix it all up and 
enjoy! some people like to crumble up a 
flat crisp banh da rice cracker on top of 
the cao Lau.

cao Lầu cao Lau
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the Nam hải là một khu khách sạn 5 
sao, nằm dọc theo bãi biển hà my - điện 
bàn, là một trong những bãi biển hoang 
sơ cát trắng. với vị trí thuận lợi cách sân 
bay Quốc tế đà Nẵng khoảng 30 phút và 
cách phố cổ hội an 15 phút đi xe, khu nghỉ 
dưỡng được xem là điểm tham quan nghỉ 
ngơi và thư giãn tuyệt vời cho du khách. 

Located along one kilometer stretch 
of pristine white sand beach on vietnam’s 
central coast, the Nam hai offers a 
luxuriant tropical setting conducive to rest 
and relaxation. 

the Nam hai features 60 beautiful 
one-bedroom villas, each showcases 
sumptuous indoor and outdoor sitting 
areas. a raised platform is set in the middle 
of the villa enclosed in the evening under 
the canopy of a cozy mosquito net, and is 
bordered by generous passageways and 
ample lounge areas.  the unique platform 
area serves as a room within a room and 
features a king-size bed, writing desk, 
divan and a flat screen LcD television. 

the public areas are equally exquisite 
with separate reception, library, spa, gym, 
restaurants and bar area. many of the 
bungalows have their own private pools 
while the main complex comprises of a 
50m infinity pool, and two other pools all 
tiered and leading down to the ocean front. 
the hotel occupies extensive manicured 
gardens very carefully maintained to a 
high standard. the hotel also has its own 
vegetable garden containing everything 
from mangos, pineapples to chillies and 
mint.

được xây dựng trên diện tích 31 ha, 
Khu nghỉ dưỡng Nam hải bao gồm 60 
phòng khách sạn dạng biệt thự và 40 
căn biệt thự để bán - loại từ một đến năm 
phòng ngủ, và mỗi biệt thự đều có hồ bơi 
riêng. các dịch vụ khép kín sang trọng 
của khách sạn có thể đáp ứng mọi nhu 
cầu của khách hàng từ spa thư giãn, đánh 
tennis, bơi lội, cho đến đọc sách thư giãn 
tại thư viện của khách sạn. 

Ngoài ra, tại nhà hàng của the Nam 
hải, du khách sẽ được thưởng thức nhiều 
thực đơn mang hương vị Âu, á do các đầu 
bếp chuyên nghiệp chế biến trong khung 
cảnh tuyệt vời, mở rộng tầm nhìn về biển.

Nam hải resort the Nam hai resort
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Khách sạn botanic Garden homestay 
xinh đẹp do gia đình tự quản này nằm giữa 
một thung lũng thanh bình ở hội an, với 
các bungalow giản dị nhưng đầy đủ tiện 
nghi với phòng khách rộng rãi, 2 phòng 
ngủ, phòng tắm và bồn tắm, nhà bếp… 
nằm giữa khu vườn nhiệt đới tươi mát với 
đủ các loại thực vật và thảo dược như: vú 
sữa, xương rồng, khế, các loại hoa phong 
lan. 

the botanic Garden homestay is 
situated in the area of 1,100 sqm in an 
alley of a small village in hoi an with 
a beautiful garden and five spacious 
bungalows.

the unique point here is that the 
design of the house and the main work 
to build up all the bungalows including 
interior design, carpentry, electricity which 
were done by the owners. and also the 
passion for nature has urged the owners 
to grow and collect various kinds of plants 
in their garden, including ficus, catus, 
star apples, arecas, carambola, herbals, 
botanics, etc… that would impress the 
guests for the beauty and peace when 
staying at botanic Garden homestay.

botanic Garden homestay có trang bị 
đầy đủ két sắt, phòng hút thuốc, phòng 
gia đình, bãi đỗ xe, đưa đón khách sạn/
sân bay. 

bể bơi ngoài trời, vườn của khách sạn 
là nơi lý tưởng để thư giãn và đổi gió sau 
một ngày bận rộn. 

Khách sạn cũng lắp đặt cả hệ thống 
sân chơi riêng cho trẻ em trong khuôn 
viên để đáp ứng tối đa nhu cầu của du 
khách khi đi du lịch cùng cả gia đình.

the families will help tourists discover 
and understand the beauty and richness 
of vietnamese culture for an unforgettable 
stay in hoi an, a World cultural heritage.

Khách sạN botaNic GarDeN 
homestay

botaNic GarDeN homestay
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 add: 02 tran Phu, tam Ky, Quang Nam 
province 

 tel: 84.510.3858290; Fax: 84.510.3859879. 
 email: vhttdlqnam@gmail.com 
Tourism office
 tel: 84.510.3810 902
Tourism PromoTion cenTer 
 add: 118 tran hung Dao, hoi an city 
 tel: 84.510.3916962 - 3916968; Fax: 

84.510.3916965
 email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn 
  tpc.quangnam@gmail.com

 Web: www.quangnamtourism.com.vn

DestiNatioN

Hoian acienT Town
 hoi aN cuLture, sPort ceNtre 
 add: 05 hoang Dieu, hoi an, Quang Nam 
 tel: 84.510.3862715
 Web:  www.hoianworldheritage.org.vn

my son monumenT anD Tourism managemenT 
 add: Duy Phu, Duy xuyen, Quang Nam 
 tel: 84.510.3731757
 www.mysonsanctuary.com.vn

cu lao cHam Tourism managemenT 
 add: cam hamlet, tan hiep, hoi an, Quang 

Nam 
 tel: 84.510.3930303, 0987443825
 www.dulichsinhthai-culaocham.com

  bqldulichclc@gmail.com

PHu ninH eco-Tourism 
 Hung cuong Tourism invesTmenT  Jsc 
 add: tam Dai commune, Phu Ninh distict, 

Quang Nam 
 tel: 84.510.3862715
 nHieu XanH Tea comPany
 add: tra Nhieu hamlet, Duy vinh commune, 

Duy xuyen district, Quang Nam province 
 tel: 0906431429
 email: info@hoian-country.com 
aDvenTure Travelling vieTnam limiTeD comPany 
 add: 54a  Phan chau trinh, hoi an city 
 tel: 0913.477.647 - 0905.101.930 - 

0916.949.519
  email: dzung@rosetravelservice.com, 
 hien@motorbiketours-hoian.com

Quang nam silk Jsc 
 taN aN iNDustry ParK 
 add: 28 Nguyen tat thanh, hoian city 
 tel: 84.510.3921144. Fax: 84.510.3921991
 director@hoiansilkvillage.com

Tra Que vegeTaBle village
 add: tra Que hamlet, cam Pha dist, hoian city 
 tel: 0932 524 222 
 www.traquevegetablevillage.com

accomoDatioN

THe nam Hai resorT - inDocHina resorT 
limiTeD comPany 
 add: hamlet 1, Dien Duong, Dien ban, Quang 

Nam province  
 tel: 84.510.3940000
BoTanic garDen HomesTay HoTel 
 add: 18 tran Quoc toan, hoian city 
 email: info@botanichomestay.com

Tra kieu - HomesTay my son 
 add: K226/1 trung Nu vuong, Danang city 
 tel: 0917411445
 email: info@trakieutravel.vn

 Web: www.trakieutravel.vn

cuisiNe

gooD morning resTauranT
 add: 34 Le Loi, hoi an city 
 tel: 84.510.3910227
Hoian resTuaranT
 add: 12 ba trieu, hoian city
 tel: 84.0510.3864463
Banana sPliT resTauranT
 add: 53 hoang Dieu, hoian city
 tel: 84.510.3861136

traNsPortatioN

railway
 tam Ky statioN

 add: Nguyen hoang street, tam Ky city, 
Quang Nam 

 tel: 84.510.3824083
TaXi
 taxi mai LiNh

 mai Linh hoian tel: 84.510.3929292
 mai Linh tam Ky tel: 84.510.3838383
 taxi hoiaN  tel: 84.510.3919919
 taxi FaiFo  tel: 84.510.3919191
 PeDicab ( cycLo)

 add:  Nguyen thai hoc, tran Phu, Phan chau 
trinh, hoian, Quang Nam 

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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đảo Lý sơn (còn có tên gọi dân gian là 
cù lao ré), cách cửa biển sa Kỳ khoảng 
14 hải lý, với diện tích khoảng 10 km2. 
Nghề chính của người dân ở đây là trồng 
tỏi và đánh bắt, chế biến hải sản. 

trên đảo có nhiều di tích, thắng cảnh 
nổi tiếng như: chùa hang, chùa đục, đình 
làng an hải, Âm Linh tự, bảo tàng hoàng 
sa và 2 miệng núi lửa Giếng tiền, thới 
Lới… Nơi đây còn lưu giữ dấu ấn văn hóa 
thời tiền sử, văn hóa sa huỳnh, chămpa 
và hàng trăm di tích cổ xưa. Ngoài ra, Lý 
sơn còn có các lễ hội dân gian tiêu biểu 
như: hội đua thuyền tứ linh, lễ hội đình an 
hải, hội dồi bòng, đặc biệt là Lễ Khao lề 
thế lính hoàng sa.

covering an area of 10 square 
kilometers, Ly son island, also called cu 
Lao re, is 18 nautical miles east offshore 
Quang Ngai mainland. the island is called 
the kingdom of garlic because of its vast 
garlic fields with a pungent aroma. Ly son 
island has a diverse ecosystem with five 
mountains, namely thoi Loi, Gieng tien, 
hon vung, hon soi and hon tai. the 
magnificent mountains entice tourists by 
mysterious caves, imposing waterfalls, 
and splendid rivers and lakes.

đến với Lý sơn, du khách còn được 
thưởng thức các món ăn, đặc sản nổi 
tiếng: gỏi tỏi, bánh ít và các món ăn hải 
sản khác…

Not only accommodating various 
valuable historical and cultural relics, the 
Ly son island also embraces legends 
associated with many folk and traditional 
festivals such as tet (vietnam’s new year), 
boat race, hat boi (traditional vietnamese 
opera), fish worshipping, and especially 
ceremonies to pay homage to solders 
who died in battles in hoang sa (Paracel) 
and truong sa (spratly) islands.

With many historical, cultural relics and 
fascinating tourist areas, Ly son island is 
really an amazing tourist attraction.

đảo Lý sơN Ly soN isLaND 
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trường lũy là một công trình kiến trúc 
hùng vĩ còn tương đối nguyên vẹn tại 
Quảng Ngãi, trải dài qua 8 huyện với tổng 
chiều dài 113 km. Lũy được xây dựng chủ 
yếu bằng đá, có nơi được đắp bằng đất, 
cao trung bình 2 m, đáy trung bình 4 m, bề 
mặt trung bình 1 m. 

trường lũy bao gồm: thành lũy, đồn 
(bảo), đường cổ có giá trị văn hóa đặc 
biệt, là công trình kiến trúc cổ dài nhất 
đông Nam á, với sự đa dạng về chất liệu 
và có cấu trúc độc đáo. 

the fortified wall is considered the 
longest and largest scale rampart in the 
country and also the entire southeast 
asian region. the 113 km rampart is 
believed to have been built before the 
17th century. 

Di tích trường lũy Quảng Ngãi đã 
được bộ vhttDL xếp hạng Di tích Quốc 
gia vào ngày 09/3/2011.

it runs along the truong son mountain 
range through 8 districts of Quang 
Ngai. on high slopes and challenging 
mountainous areas that are difficult to 
access, the wall was mainly made of 
stone to avoid landslides and hold up in 
unpredictable weather. to this day, these 
areas have remained almost completely 
undamaged. 

it was recognized as a national historic 
relic on march 09th, 2011.

trườNG LŨy QuảNG NGãi QuaNG NGai ramPart
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Khu chứng tích mỹ Lai - sơn mỹ là di 
tích quốc gia, thuộc xã tịnh Khê - sơn 
tịnh, cách thành phố Quảng Ngãi 12 km 
về hướng đông, và nằm trên cung đường 
có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như 
núi thiên ấn, đền thờ anh hùng dân tộc 
trương định, biển mỹ Khê… 

my Lai – son my massacre is a 
National relic site which is composed of 
8 points lying in 2 hamlets of tu cung 
and co Luy, about 12 km northeast of 
Quang Ngai downtown. this is classified 
by ministry of culture and information as 
a relic of special importance. 

Khu chứng tích trở thành biểu tượng 
của hòa bình, thu hút nhiều lượt khách 
du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham 
quan. vụ thảm sát sơn mỹ xảy ra vào 
ngày 16/3/1968, do một đơn vị đặc nhiệm 
mỹ tiến hành, đã tàn sát, đốt phá và thảm 
sát 504 người dân vô tội, trong đó hầu hết 
là người già, phụ nữ và trẻ em.

my Lai massacre was carried out at 
the dawn of 16 march 1968 by a us army 
taskforce unit, destroying houses and 
other properties and killing 504 civilians, 
most of them were women and children.

Khu chứNG tích mỹ Lai - sơN mỹ my Lai - soN my 
massacre reLic site
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“hoàng sa trời nước mênh mông

Người đi thì có mà không thấy về

hoàng sa mây nước bốn bề

tháng hai khao lề thế lính hoàng sa”

Lễ Khao lề thế lính hoàng sa là một 
lễ thức hết sức độc đáo, trên huyện đảo 
Lý sơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ 
nguồn và ghi nhớ công ơn những hùng 
binh thuộc hải đội hoàng sa kiêm quản 
trường sa đã ra đi tìm kiếm hải vật, sản 
vật, tuần phòng và cắm mốc chủ quyền 
lãnh hải từ nhiều thế kỉ trước.

Lễ hội được tổ chức tại các dòng họ 
từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch và tại đình 
làng an vĩnh (Lý sơn) vào ngày 15 và 16 
tháng ba âm lịch hàng năm. đây là lễ hội 
lớn với các hoạt động chính bao gồm: Lễ 
yết, lễ rước, lễ khao lề thế lính, lễ cầu siêu, 
hát bội, thả thuyền lễ, hội đua thuyền…

Lễ hội này không chỉ là đặc thù văn 
hóa cộng đồng cư dân biển đảo việt Nam, 
phục vụ tham quan du lịch mà còn thể 
hiện truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn 
bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc.

this is a festival to commemorate the 
sailors of the hoang sa (Paracel) Flotilla 
held in Ly son island district, Quang Ngai 
province every year from 15th -16th of 
march of lunar calendar. 

the festival pays tribute to their 
ancestors who crossed the sea to hoang 
sa and truong sa archipelagos to mine 
natural resources and defend the national 
island sovereignty. it also aims to raise 
awareness among people, especially 
youths, about the importance of protecting 
the national sea and island sovereignty 
and territorial integrity. 

 Lễ Khao lề thế lính hoàng sa đã 
được bộ vhttDL công nhận là Di sản phi 
vật thể Quốc gia vào tháng 4/2013.

a wide range of ritual activities will 
be held during the event, including a 
requiem for the dead, a procession of the 
four supernatural creatures, the release 
of lanterns, boat races, and the launching 
of replica boats carrying effigies of hoang 
sa-truong sa fleet sailors to sea. hoang 
sa soldier Feast and commemoration 
Festival was considered as a national 
immaterial heritage on april 2013. 

LỄ Khao Lề thế LíNh hoàNG sa hoaNG sa soLDier Feast aND 
commemoratioN FestivaL 
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Don là một trong những món ăn rất 
độc đáo của người Quảng Ngãi, tuy bình 
dị nhưng đậm đà phong vị quê hương, 
ngon miệng và giàu dưỡng chất. 

Don is a type of dark yellow shellfish 
that looks like a canarium with thin shell, 
usually found in brackish waters in tra 
Khuc river.  Don is cooked in a very simple 
way: just put in a pan with two bowls of 
water per bowl of Don. When boiled, just 
remove the shell away, the flesh is boiled 
again seasoned with salt, onion, hot 
pepper and other spices to be served with 
baked rice paper. 

Don thuộc họ nhà hến, thân bọc bằng 
hai nửa vỏ úp nhau nhưng don nhỏ hơn 
hến và có ở các dòng sông Quảng Ngãi. 
Người ta đi cào don như cào hến. Nấu don 
thường theo tỷ lệ một bát don vỏ hai bát 
nước. cách đãi don cũng như cách đãi 
nấu hến. Khi don chín, đãi bỏ vỏ, lấy ruột 
cho vào nước luộc. đó là cách ăn một lần 
chung cả nước lẫn cái. 

Ngoài ra còn những món ăn ngon được 
chế biến từ don như: canh don, cháo don, 
gỏi don. cách ăn ngon và tốn kém hơn 
là làm món “ruột don xào” với miến, bún, 
bánh tráng để nhắm với rượu, với bia.

Don can also be used for cooking 
soup and porridge. it can also be cooked 
and served with noodle. Perhaps no other 
food specialties can be as delicious and 
cheap as Don. there are in Quang Ngai 
several Don restaurants which most 
famous are those in Phu tho-co Luy, van 
tuong, thu xa, Nghia hiep.

đặc sảN DoN sôNG trà tra river DoN 
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Kẹo gương trong như pha lê, đẹp như 
bức tranh tĩnh vật với màu vàng ươm của 
đậu phụng, trắng vàng của mè và mong 
manh dễ vỡ làm cho người thưởng thức 
phải nâng niu trên tay như đồ cổ ngoạn. 

“bí quyết” làm kẹo gương chính là ở sự 
khéo tay của người thợ. Khi “thắng” (nấu) 
kẹo gương, quan trọng nhất là không để 
đường ra cát. Kẹo gương thơm ngon còn 
nhờ ở đậu phụng và mè được rang ở kỹ 
thuật cao, chín mà không vàng, khi chà vỏ 
đều chín trắng.

crystal candies are so called because 
they are transparent like crystal and 
beautiful like a still life, yellow like roasted 
peanuts, ivory-white like sesame, so 
fragile that one feels having to “handle 
with care” while eating.  

Kẹo gương, lần đầu thưởng thức thấy 
dòn dòn, là lạ. Lần sau mới bắt đầu cảm 
thấy hết cái thơm ngọt, ngon dòn, béo bùi 
của miếng kẹo. xứng đáng là món ăn đặc 
sản tự hào của người Quảng Ngãi xưa 
nay.

in the old days crystal candies were 
made in thu xa (Nghia hoa, tu Nghia), 
but now are produced throughout the 
province, especially in Quang Ngai city. 

What of foremost importance in 
making crystal candies is the stage of 
boiling down the sugar. if overcooked, 
the candies turn red, unable to thin, and if 
underdone, they are not clear and brittle. 
No chemical is used but yolk to remove 
impurities, and malt and lemon to keep 
them crystal. 

crystal candies, both beautiful and 
delicious and nice-coloured, are a unique 
specialty upon which generations of 
Quang Ngai people have prided.

đặc sảN Kẹo GươNG crystaL caNDy
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cây quế trà bồng có lượng tinh dầu 
cao và mùi hương đặc biệt. các tài liệu 
khoa học đã chứng minh giá trị y học rất 
cao của quế trà bồng khi sử dụng làm gia 
vị, hương liệu hoặc chiết xuất để lấy tinh 
dầu. Nhiều bài thuốc đông y dùng vị chính 
là quế (nhục quế, quan quế...) từ lâu đã 
được ghi lại trong các bản thảo về dược 
học của các danh y đồng thời kiểm chứng 
trong thực tế.

From generations, cinnamon stick 
flesh with the life of ethnic Kor in 
mountainous districts of tra bong. tra 
bong Products cinnamon has long been 
very popular in domestic market and 
exported to the world.

đặc biệt, có thể sử dụng cả vỏ quế, gỗ 
quế và lá quế làm nên các sản phẩm độc 
đáo, được thị trường ưa chuộng như đồ mỹ 
nghệ, bình, chén, hộp đựng trà, hộp đựng 
tăm, nhang quế…

tra bong cinnamon oil is high quality 
and special scents. the document 
scientifically proved medical value very 
highly of tra bong cinnamon. cinnamon 
spice, flavoring extract to remove oil, 
are used in many traditional medicines. 
especially the use of cinnamon bark and 
cinnamon leaf for wood products should 
be preferred as the market crafts, pots, 
cup, teacaddy, extra containers, mild 
aroma of cinnamon sticks…

cinnamon is not just economic value, 
but also a cultural icon for the region.

đặc sảN Quế trà bồNG tra boNG ciNNamoN
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sông trà bắt nguồn từ dãy trường 
sơn, đổ ra biển với chiều dài trên dưới 39 
km, có sản vật đặc biệt là cá bống. 

cá bống sông trà ngon nhất vào mùa 
hè, ngư dân thường bắt cá bống bằng 
ống trống (ống tre dài khoảng 1m, trống 
hai đầu, dùng một cọc nhọn cắm xuống 
nước). 

ca bong (a tiny-sized fish only 
available in tra Khuc river) is classified 
in terms of shape into several kinds.  ca 
bong has delicious flesh, soft bone, and 
skin of yellow whitish colour. 

muốn kho cá thật ngon thì con cá 
phải còn sống, phải dùng các đặc sản 
xứ Quảng như nước mắm Kỳ tân, đường 
trắng an thới, tỏi Lý sơn, tiêu rừng vừa 
thơm vừa cay làm gia vị ướp cá thì mới 
đúng hương vị xứ Quảng. 

sau khi chà sạch vảy, cho cá vào niêu 
đất, ướp gia vị hơi lâu, chụm lửa riu riu hơn 
tiếng đồng hồ nhắc xuống, con cá mằn 
mặn vừa dai vừa thơm ăn với cơm trắng. 
Nếu cá đã kho hai ba “lửa” thì ăn rất “đã” 
với vị cay cay mặn mặn của gia vị, thơm 
thơm dai dai của thịt cá, đến bữa cơm mới 
đem ra dùng. 

chỉ đơn giản vậy thôi mà dù đi đâu, 
xa quê bao lâu người ta vẫn nhớ đến cá 
bống sông trà.

if caught with trum (a cylindrical fish-
catching pot made from bamboo) in the 
sections of truong xuan, an buong, 
ca bong fish has unique taste and so 
delicious that a person can never forget if 
he/she has once tasted. No other dishes 
can compare with ca bong tra river if 
they are cooked in the “hooking way”, 
simmered with Ky tan or an chuan fish 
sauce, seasoned with pounded fresh 
ginger and white pepper and served with 
ba Gia’s, tinh hiep’s or Nghia Lam’s rice 
cooked in an earthen pot and ming Long 
green tea. 

today, ca bong specialty has become 
either commercial goods or gifts after 
being cooked and put into small jars.

đặc sảN cá bốNG sôNG trà ca boNG tra river
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Khu du lịch sa huỳnh có tổng diện tích 
52 ha là điểm du lịch mới được khám phá, 
nằm ở sát quốc lộ 1a và chạy dọc theo 
bờ biển sa huỳnh với cát trắng mịn trải 
dài, được bao bọc bởi rừng dương chung 
quanh. 

Khu Du lịch sa huỳnh bao gồm các 
khu vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, 
khách sạn, dịch vụ massage và các dịch 
vụ biển. đây là nơi du khách có thể thưởng 
thức phong cảnh tuyệt vời của thiên nhiên 
rừng và biển lúc bình minh và hoàng hôn. 

sa huynh resort has total area of 
52 ha, being a recent discoverd tourism 
destination located nearby national road 
1a and along sa huynh beach which 
has stretching silky white sand strip 
surrounded by poplar forest.  

this tourism destination consists of 
completed entertainment areas, system of 
restaurant, hotels, massage services and 
sea services. it is an ideal place for tourist 
at all ages, classes and families enjoying 
beautiful landscapes of natural forest and 
sea in the time of sunset and sunrise.  

hiện Khu du lịch sa huỳnh có 2 khách 
sạn, 9 khu nhà nghỉ bungalow với trên 60 
phòng ngủ đạt tiêu chẩn 3 sao; có phòng 
hội nghị hơn 600 chỗ đạt tiêu chuẩn và 
2 hệ thống nhà hàng với sức chứa trên 
1.000 khách có không gian thoáng mát, 
khang trang, lịch sự nhằm phục vụ cho hội 
nghị, tiệc cưới hỏi, sinh nhật; sân tenis, hồ 
bơi, massage...

currently, sa huynh tourism area has 
2 hotels, 9 bungalow rest houses with 
more than qualified 3 star 60 rooms, 600-
seat conference room and 2 restaurants 
being able to contain over 1.000 guests 
with peaceful space.

Khu Du Lịch sa huỳNh sa huyNh resort 
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Khách sạn đức Long Gia Lai – Dung 
Quất là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao 
đầu tiên tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh 
Quảng Ngãi, nằm trong không gian xanh 
yên tĩnh giữa lòng khu kinh tế trẻ, tọa lạc 
trên trục giao thông chính từ Quốc lộ 1a đi 
cảng Dung Quất, sân bay chu Lai và khu 
đô thị vạn tường. 

Duc Long - Dung Quat hotel is the first 
4 stars, international standard in Dung 
Quat economic zone. 

situated in the quiet green place, near 
the main transport axis from highway 1a 
to Dung Quat port, chu Lai airport and 
van tuong urban it is very convenient for 
tourists who stay at the hotel to go to all 
places of economic zone. architecture of 
Duc Long – Dung Quat hotel is combination 
among modern amenities and value 
cultural and architectural highlights of 
middle area and central highlands. 

Khách sạn có đủ các loại phòng từ 
phòng gia đình, phòng hạng sang hướng 
mặt tiền, phòng hạng sang hướng hồ bơi 
sân vườn, phòng viP và phòng Nguyên 
thủ (có diện tích phòng lớn nhất 125 m2), 
có thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên 
và thân thiện với môi trường, cùng với lối 
kiến trúc tinh tế kết hợp hài hòa giữa tiện 
nghi sang trọng, hiện đại và các giá trị 
kiến trúc văn hóa nổi bật của miền trung 
và tây Nguyên.

the hotel is designed with 
environment-friendly architecture and 
has various kinds of room and rate, from 
family room, superior pool view room and 
superior front scene view to viP room 
and president room. it also provides 
guests adequate business facilities which 
are appropriate with organization of big 
conferences and events.

Khách sạN đức LoNG 
DuNG Quất

Duc LoNG – DuNG Quat hoteL
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Khách sạn Petrosetco tower tiêu 
chuẩn 4 sao với 83 phòng ngủ, các căn hộ 
cao cấp, các phòng hội nghị hội thảo tiêu 
chuẩn quốc tế đã được đưa vào sử dụng 
vào ngày đáng ghi nhớ - ngày nhà máy 
Lọc dầu Dung Quất đón dòng sản phẩm 
đầu tiên (22/02/2009). 

tại Petrosetco tower hotel, du khách 
sẽ luôn được tận hưởng một kì nghỉ khó 
quên với hàng loạt các dịch vụ hoàn hảo 
và thiết bị tối tân như dịch vụ du lịch, 
dịch vụ trông trẻ, quán cà phê, phòng hút 
thuốc, thang máy. 

các phòng khách sạn luôn dễ chịu và 
tiện nghi với quạt, vòi hoa sen, két sắt, 
truy cập internet có dây, tủ đồ ăn uống 
nhẹ ngay tại mỗi phòng. 

4 star Petrosetco tower hotel with 83 
guestrooms, first-class accommodation, 
international standard meeting rooms was 
put into operation on memorizable time 
when Dung Quat refinery created the first 
production line on February 22nd, 2009.

các tiện nghi giải trí như sân tennis, 
mát xa của khách sạn sẽ luôn làm cho 
bạn hài lòng với chất lượng luôn được đảm 
bảo.

Nestled in the heart of Quang Ngai, 
Petrosetco tower hotel is an ideal spot 
from which tourists can discover Quang 
Ngai for sightseeing. at Petrosetco tower 
hotel, the excellent service and superior 
facilities make for an unforgettable stay. 
For the comfort and convenience of 
guests, the hotel offers poolside bar, 
Wi-Fi in public areas, elevator, smoking 
room, family room. the ambiance of 
Petrosetco tower hotel is reflected in 
every guestroom. 

Whether tourists are fitness enthusiasts 
or just looking for a way to unwind after a 
hard day, they will be entertained by top-
class recreational facilities such as tennis 
courts, massage.

Khách sạN Petrosetco toWer 
QuảNG NGãi

Petrosetco toWer hoteL
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DeParture oF cuLture, sPort & tourism

 add: 105 hung vuong st, Quang Ngai city, 
Quang Ngai Province 

 tel: 84.55.3822716; Fax: 84.55.3829473
 email: svhtt@quangngai.gov.vn

Tourism eXPerT Bureau
 tel: 84.55.3713504 – 3826133

DestiNatioN

remnanTs son my auTHoriTies zones
 add: tinh Khe commune, son tinh district, 

Quang Ngai Province 
 tel: 84.55.2698124
 sonmy-svhtt@quangngai.gov.vn

sa HuynH Tourism area
 add: highway1a, tan Loc hamlet, Pho chau 

commune, Duc Pho District, Quang Ngai tel: 
tel: 84.55.3860311 - Fax: 84.55.3860661 

 email: kdlsahuynh@sahuynhtourist.com

accomoDatioN

PeTroseTco Tower Quang ngai HoTel
 add: 01 an Duong vuong, Quang Ngai 

Province 
 tel: 84.55.3714468; Fax: 84.55.3382204
 email: psmt@petrosetco

Duc long gia lai HoTel- Duc long Dung Quoc 
limiTeD co. 

 add: Doc soi turning point, Dung Quat 
economic zone, binh chanh, binh son, Quang 
Ngai  

 tel: 84.55. 3630999 - 3630888
 email: sales@dlgl-dungquathotel.com.vn

 Web: www.dlgl-dungquathotel.com.vn

cuisiNe

Bac son ca Bong (goBy) resTauranT 
 add: 23 hung vuong avenue, Quang Ngai city 
 tel: 84.55. 3823440

silk coTTon Tree resTauranT (olD) 
 add: 14 ba trieu, Quang Ngai city/ 11-13 

Quang trung  Quang Ngai city

vieTnam resTauranT
 add: 23 hung vuong avenue, Quang Ngai city

Banian Tree resTauranT 
 add: son tinh commune, son tinh district 

sPecialiTy HomeTown resTauranT 
 add: Nghia hoa commune, tu Nghia district 
 0989797022

Don resTauranT 
 add: 576 Quang trung st, Quang Ngai city 
 add: vo thi sau st, Quang Ngai city
 add: tran hung Dao st, Quang Ngai city
Don resTauranT ms Bon 

 add: Pham van Dong st, Quang Ngai city
crysTal canDy, goBy Hoang yen sPecialiTy sHoP 
 add: 267 tran hung Dao st, Quang Ngai city
 tel: 84.55.3822086

crysTal canDy PHuong Hoang manufacTurer 
 add: 245 tran hung Dao, Quang Ngai city, 
 tel: 84.55.3823769

traNsPortatioN

seaway (sa ky- ly son rouTe) 
 hoNG DaNh Private traNsPortatioN 

service 
 add: West village, an hai commune, Ly son 

district 
 tel: 0985171330
 Ly soN traNsPort co-oPerative 
 add: West village, an vinh commune, Ly son 

district 
 tel: 0976 579 439

railway
 QuaNG NGai statioN

 add: Nguyen chanh st, tran Phu ward, Quang 
Ngai city 

 tel: 84.55.3820272 – 3820280

TaXi
 taxi mai LiNh 
 tel: 84.55.3836666 - 84.55.3838383

other services

Huong Que Tra Bong limiTeD co. 
 add: tra xuan town, tra bong district, Quang 

Ngai Province 
 tel: 84.55.3865235 – 0914.101935

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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Khu du lịch Ghềnh ráng nổi tiếng là 
tác phẩm thiên tạo với quần thể sơn thạch 
chạy sát biển, đá xếp từng chồng từng lớp 
thành hang, thành rạng rất kỳ vĩ. 

Nổi tiếng nhất ở đây là bãi trứng - nơi 
ngày xưa được Nam Phương hoàng hậu 
dùng làm bãi tắm riêng nên còn có tên 
là bãi tắm hoàng hậu. đây là điểm dừng 
chân thú vị của nhiều du khách với vô số 
viên đá cuội được sóng biển kỳ công mài 
tròn nhẵn như những quả trứng xếp lên 
nhau rất lạ và đẹp mắt. 

Ghenh rang is one of the most 
attractive destinations which have 
magnificent natural scenery with 
mountains, forests, beaches and islands. 

on the north east of Ghenh rang 
is a blue ocean that covers the white 
sandbanks with cool water and a stunning 
view and has greeted bathers in search 
of relaxation for many years. in 1927, 
bao Dai, the last king of vietnam, built 
a villa and reserved the whole beach for 
just Queen Nam Phuong. therefore, the 
beach is now called Queen beach.  

đi dọc theo triền dốc đến bãi tiên sa 
còn có những tác phẩm nghệ thuật điêu 
khắc do thiên nhiên tạo thành khá thú vị 
như bức phù điêu hình mặt người trên đá, 
khối đá lớn hình đầu sư tử đang chồm ra 
biển đông, đá vọng Phu… 

bên Ghềnh là đồi thi Nhân thơ mộng 
xanh mướt bóng cây, nơi an nghỉ của nhà 
thơ hàn mặc tử. đến đây, du khách còn 
được gặp và nghe “Người giữ lửa thơ hàn” 
Dzũ Kha kể về thơ và đời của nhà thơ hàn 
mặc tử, và chiêm ngưỡng nghệ thuật bút 
lửa viết thơ, vẽ tranh lên giấy, gỗ thông 
phóng khoáng mà điêu luyện.

at the south west are high mountains 
that reach the ocean, and from there 
tourists can survey great distances of 
natural beauty: the Lion’s head rock that 
leaps to reach the sea; the silent Waiting 
statue; the Lying elephant and bear rocks 
that guard the beaches, and chong islet 
which seems to be light, but is stable in 
the heavy storms. 

the path to Ghenh rang passes 
by the modest grave of poet han mac 
tu. Looking at the dazzlingly yellow 
chrysanthemums, visitors may feel full of 
pity for the miserable life of this talented 
poet.

Khu Du Lịch GhềNh ráNG GheNh raNG tourism site



65

b
ìN

h
 đ

ịN
h

hòn Khô nằm cách đất liền chừng 20 
hải lý, thuộc địa phận thôn hải đông, xã 
Nhơn hải, thành phố Quy Nhơn; là điểm 
đến hấp dẫn cho những ai thích lặn biển, 
ngắm san hô. 

hon Kho island is a small island 
located in front of Nhon hai island 
commune, defending this coastal village 
from wind and waves all year round. 

a mini seaside resort with white sand, 
clear and blue water makes hon Kho 
island ideal for swimming. tourists could 
also climb up mountain, crossing cliffs with 
various shapes to the northeastern part of 
the island to explore the vast ocean.

để ra đảo, du khách có thể đi bằng 
thuyền thúng hoặc chèo xuồng. cách đảo 
khoảng 500 m là những rạn san hô còn 
khá nguyên vẹn, đa dạng và rực rỡ sắc 
màu hiện rõ dưới làn nước trong xanh. 

Nằm cách mặt nước 2 - 2,5 m, du 
khách chỉ cần mặc áo phao, đeo kính lặn 
là có cơ hội ngắm những rạn san hô rực rỡ 
với bầy cá đủ sắc màu tung tăng bơi lội.

đến hòn Khô, bạn có thể thử sức 
chinh phục đỉnh núi đá cheo leo, hoặc 
phơi mình trên bãi cát vàng óng và thưởng 
thức những món hải sản tươi ngon: tôm, 
cua, ghẹ, cá, mực, ốc… trong cuộc hành 
trình, du khách cũng có thể ghé thăm làng 
chài Nhơn hải để cùng trải nghiệm và 
cảm nhận được cuộc sống thật bình yên, 
thú vị.

the tail of the hon Kho island is a 
pristine coral reef scene with various 
species of colorful fish. Wearing a life 
jacket and swimming goggles, keeping 
the snorkel in your mouth, you should 
plunge into the fresh water, swimming 
gently, and discovering the fanciful beauty 
of underwater world.

a small sand-bank in the middle of 
hon Kho island is a sea turtle conservation 
area. if discover hon Kho island at night, 
the tourist could luckily see with your own 
eyes sea turtles giving birth.

hòN Khô hoN Kho isLaND
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chùa ông Núi hay còn gọi là chùa 
Linh Phong, được khởi dựng vào năm 
1702, là một trong những ngôi chùa cổ 
danh tiếng tại bình định. chùa dựa lưng 
vào núi cao, mặt hướng ra biển, 92 bậc 
thang đá dẫn lên chùa thấp thoáng dưới 
bóng những cây duối cổ thụ xanh um… tạo 
nên một khung cảnh thanh thoát mà kì vĩ. 

ong Nui pagoda (also called Linh 
Phong) was built in 1072, being one of 
the oldest pagodas in the central province 
of binh Dinh. Pagoda’s back leans on 
high ba mountain, facing to the sea 
with hundreds of stone steps leading to 
the pagoda, creating a very pretty and 
grandiose picture.

hang tổ là nơi mà ngày xưa thiền sư 
tịnh Giác thiện trì - người đã sáng lập ra 
chùa ông Núi chọn làm nơi tu hành. hang 
được tạo nên từ các hòn đá lớn chồng lên 
nhau có hình dạng như một vách sâu, 
và con đường từ chùa chính lên hang tổ 
dù đã trải qua hàng trăm năm vẫn còn 
nguyên vẹn vẻ tự nhiên như vốn có.

truyền thuyết kể rằng: vua minh 
mạng nằm mơ được đại Lão thiền sư 
dâng thuốc chữa khỏi bệnh nên đã xuống 
chiếu cấp bạc để trùng tu lại chùa vào 
năm 1829. hàng năm, cứ vào dịp 24, 25 
tháng giêng sẽ diễn ra lễ hội chùa ông 
Núi. Du khách khắp nơi tấp nập về đây du 
xuân, cầu phúc rất đông. 

Legend has it that a monk named 
tinh Giac came to here in 1702. he built 
a thatched temple and lived alone. hang 
to (to cave) is the remains of the temple, 
reminding the image of the old temple. 
the precinct of the pagoda is always 
shadowed by ancient trees, let alone 
many kinds of flowers and plants grown 
around the big lake in front of the main 
chamber. 

every year, on January 24-25th of 
lunar calendar, the ong Nui pagoda 
festival has been taking place attracting 
quite big amount of tourists. 

chÙa ôNG Núi oNG Nui PaGoDa 
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bình định là vùng đất nổi tiếng với 
hệ thống 13 tháp chăm có tuổi thọ ngót 
1.000 năm, đó là những di sản vô giá còn 
lại của vương quốc vijaya thời kỳ vàng 
son. Những đền tháp này được phân bố tại 
8 cụm gồm: tháp Dương Long (tây sơn), 
tháp bánh ít (tuy Phước), tháp cánh tiên 
(an Nhơn), tháp đôi (Quy Nhơn), tháp 
bình Lâm (tuy Phước), tháp thủ thiện 
(tây sơn), tháp hòn chuông (Phù cát), 
tháp Phú Lộc (an Nhơn).

Despite the impacts of time, the 
mysterious cham towers that are one 
thousand years old have remained in the 
windy and sunny land of binh Dinh as 
vivid evidence of the flourishing period 
of the ancient champa Kingdom in the 
10th-15th centuries. it is a complex of 13 
ancient towers which are distributed in 
8 clusters and considered as an outdoor 
museum of unique architecture, sculpture 
art and construction technology.

các cụm tháp này được đánh giá là 
một bảo tàng ngoài trời về kiến trúc, điêu 
khắc và kỹ thuật xây dựng độc đáo của 
những công trình kiến trúc chămpa từ thế 
kỷ thứ x đến thế kỷ xii, đều tọa lạc trên 
các ngọn đồi thoáng gió, nằm cách nhau 
không xa và xoay quanh thành đồ bàn 
(nay là thành hoàng đế ở Nhơn hậu, an 
Nhơn). Quanh tường phía ngoài, các góc 
và trên nóc tháp có nhiều bức phù điêu 
chạm khắc hình tượng thần, chim, thú 
thần theo tín ngưỡng của người chăm. 

the traditional cham towers were 
built in the shape of a square with many 
floors. the corners of the towers were 
decorated with the statues of Garuda 
bird genies raising their hands to prop up 
the roofs. the architectural construction 
looks imposing with simple decorative 
patterns and the arch has the shape of a 
spearhead peak.

at present, the cham towers in 
binh Dinh, except hon chuong tower, 
are well preserved. the archeological 
excavation at these towers, with its many 
new discoveries about the date, structure 
and materials, help open the mysterious 
curtain of the system of the cham towers 
in binh Dinh.

tháP chăm bìNh địNh biNh DiNh cham toWers
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bảo tàng được xây dựng năm 1978 
theo lối kiến trúc cổ, dáng vẻ uy nghiêm, 
nằm trong khuôn viên rợp bóng cây xanh. 
đây là điểm thu hút khách tham quan 
đông nhất của bình định. bảo tàng gồm 
9 phòng trưng bày các hiện vật liên quan 
đến phong trào tây sơn và hoàng đế 
Quang trung (1771 – 1789). 

Nằm trong quần thể bảo tàng có điện 
thờ tây sơn tam Kiệt và các vị danh 
tướng thời tây sơn. điện được xây dựng 
trên chính nền nhà cũ của ba anh em thủ 
lĩnh, trong khu vườn cũ ấy vẫn còn hai di 
tích có giá trị là cây me cổ thụ (được công 
nhận là cây me di sản) và giếng nước xưa 
có từ thời các cụ thân sinh của 3 anh em 
nhà tây sơn. 

Quang trung museum was dedicated 
to Nguyen hue, a national hero of the 18th 
century. it was built in his native Kien my 
village, binh thanh commune, in tay son 
district, approximately 45 km from Quy 
Nhon, in 1978.

Quangtrung museum has left a 
good impression on scores of people 
visiting here. they can understand the 
cultural and historical values of a period 
in vietnam’s history. many relics have 
been carefully preserved, such as: well, 
tamarind tree, and other valuable items. 
annually, thousands of domestic and 
foreign tourists have visited Quang trung 
museum to experience historical features 
of tay son Dynasty. 

đến đây, ngoài việc được chiêm 
ngưỡng những di vật thể về chiến tích lừng 
lẫy của phong trào khởi nghĩa nông dân 
tây sơn cuối thế kỷ xviii, du khách còn 
được xem chương trình nhạc võ tây sơn, 
là nét văn hoá độc đáo của vùng đất bình 
định. đây là loại hình nghệ thuật biểu 
diễn võ nhạc nhằm kích thích sỹ khí của 
ba quân trong luyện tập cũng như trong 
chiến đấu.

also, tourist will be able to enjoy 
folk performances, such as tay son 
military music, and cong and chieng 
(Gong). on the occasion of Dong Da 
victory celebration, various activities are 
held, including martial arts and wresting 
competition, singing competition, and 
other folk games. 

bảo tàNG QuaNG truNG QuaNG truNG museum
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vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 
giêng âm lịch hằng năm, lễ hội tây sơn 
được tổ chức tại bảo tàng Quang trung 
để tưởng nhớ công tích lẫy lừng của các 
thủ lĩnh phong trào tây sơn, đặc biệt là 
người anh hùng áo vải Quang trung - 
Nguyễn huệ và kỷ niệm chiến thắng Ngọc 
hồi - đống đa.

tay son Festival in binh Dinh is 
vietnam’s biggest event to honor the 
memory of emperor Quang trung and 
other leaders of the tay son uprising.  
it is especially in honor of their victory 
against the thanh Dynasty at Dong Da 
(hanoi) in 1789. 

chương trình tế lễ tây sơn diễn ra 
từ chiều mồng 4 tết tại điện tây sơn với 
nhiều nghi lễ cổ truyền đặc sắc. chương 
trình hội ngày mồng 5 với các tiết mục 
chính là ôn lại lịch sử phong trào khởi 
nghĩa nông dân tây sơn và cuộc đại phá 
quân thanh, biểu diễn võ cổ truyền, trống 
trận tây sơn và thao diễn trận pháp. 

Ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ hội 
còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân 
gian như: đua thuyền, trò chơi dân gian, 
hát tuồng... thu hút đông đảo du khách 
trong và ngoài nước tham dự.

the festival is officially held on 
the 5th of January (lunar calendar), 
but often starts one day before with 
traditional rites. the festival attracts a 
huge number of participants from binh 
Dinh and other nearby regions, as well 
as officials and guests of the government, 
so that it has become a national festival 
with considerable investment from the 
authorities.

the program of this festival normally 
has the same 4 main events every year, 
including the speech recalling the history 
of tay son, the material art performance, 
fighting music show of tay son and the 
performance describing the battle in Dong 
Da between the tay son army and thanh 
army.

LỄ hội tÂy sơN tay soN FestivaL
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“ai về bình định mà coi

con gái bình định múa roi đi quyền…”

Kể từ khi nhà tây sơn dựng cờ khởi 
nghĩa, dưới sự lãnh đạo kiệt xuất của 
người anh hùng áo vải cờ đào Quang 
trung - Nguyễn huệ, võ học bình định 
đã có bước phát triển toàn diện, trở thành 
niềm tự hào của người dân nơi đây.

central binh Dinh Province is the 
cradle of vietnam’s martial arts and 
recognised as the birthplace of traditional 
martial arts from the time of the tay 
son.  ten out of 11 districts in the 
province have established martial arts 
training centres with nearly 100 clubs. 
the provincial traditional martial arts 
association manages 80 masters and 
attracts approximately 1,000 students in 
regular training courses.

võ cổ truyền bình định là sự kết tinh 
và hoà quyện cao độ giữa các dòng võ, 
môn võ, phái võ khác nhau tạo nên sức 
mạnh tổng hợp, chắt lọc tìm ra cái tinh túy 
nhất để bồi đắp, bổ sung vào kho tàng võ 
học chân truyền của dân tộc. 

các võ đường nổi tiếng, gắn liền tên 
tuổi các võ sư một thời danh chấn như: võ 
đường Phan thọ, võ đường hồ Ngạnh, võ 
đường Lý tường, võ đường Long Phước 
tự, võ đường Lê xuân cảnh, võ đường 
Phi Long vịnh…

với mục tiêu bảo tồn và phát huy 
truyền thống võ thuật và những giá trị đặc 
sắc của võ cổ truyền việt Nam, từ năm 
2006 đến nay, định kỳ 2 năm một lần bình 
định lại đăng cai tổ chức Liên hoan Quốc 
tế võ cổ truyền việt Nam, thu hút hàng 
trăm võ sư, võ sỹ từ nhiều quốc gia, vùng 
lãnh thổ trên thế giới về tham gia tranh 
tài, biểu diễn.

With the purpose of preserving cultural 
value of vietnam martial arts, binh 
Dinh province has hosted the vietnam 
traditional martial arts festival since 
2006 every two years. coming to the 
festival, tourists can join local teams and 
witness the showcase for their talent in 
martial arts, as well as binh Dinh’s scenic 
beauty and distinctive, appealing culture. 
moreover, the participants can also visit 
the province’s martial arts villages such 
as an thai and an vinh, where they can 
learn about the time-honored arts from 
successors of martial arts forefathers. 

võ cổ truyềN bìNh địNh biNh DiNh martiaL arts



71

b
ìN

h
 đ

ịN
h

Nón Phú Gia mang nét đặc trưng rất 
riêng và chắc chắn. Ngày xưa, những 
chiếc nón có bịt bạc, chạm trổ hình rồng 
phượng trên đỉnh chỉ giới quan lại, địa chủ 
mới được đội khi cưỡi ngựa, đó cũng là lý 
do mà chiếc nón Phú Gia được gọi là nón 
Ngựa. 

hue is famous for “bai tho” hat, a kind 
of conical hat crafted with poems weaved 
into the design and viewed when held up 
to the light. binh Dinh is also well-known 
for “Non Ngua Phu Gia” (Phu Gia conical 
hat). it is called like that because the 
conical hat is made in Phu Gia hamlet, cat 
tuong commune of binh Dinh province 
and the rich often wore such a conical hat 
when he was riding a horse.

hiện nay, trong một từ đường họ 
Nguyễn thuộc thôn Phụng sơn (xã Phước 
sơn, huyện tuy phước, tỉnh bình định) 
còn lưu giữ chiếc nón Ngựa trên 180 năm 
tuổi, chiếc nón là biểu tượng cho niềm tự 
hào về một thời lừng lẫy của dòng tộc, là 
ý thức gìn giữ những giá trị nhân văn tốt 
đẹp, nó như một báu vật quý giá mà ông 
cha đã để lại cho con cháu.

để làm nên một chiếc nón Ngựa phải 
qua ba, bốn công đoạn rất công phu, từ 
làm mê, rồi đan sườn, rút sườn, rồi luồn 
sườn, thắt sườn. sau đó, tiếp tục mạng, 
dọn vành, và công đoạn cuối cùng là thêu 
hình rồng, phượng hay đám mây trang 
trí… 

Phu Gia village is 35 km northeast of 
Quy Nhon city and has 400 households 
who sew conical hats. in the old days, 
only mandarins and landlords had 
reserved right to wear conical hats while 
the common people were allowed to wear 
other ordinary kinds of conical leaf hats. 
For that reason, Phu Gia conical hats 
require meticulous processing with silver 
peaked cap and sophisticated decoration 
of dragon and phoenix.

NóN NGựa Phú Gia Phu Gia coNicaL hat
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từ nhiều thế kỷ trước, những người dân 
ở xóm bàu Ðá, thôn cù Lâm, xã Nhơn Lộc, 
thị xã an Nhơn trong khi tìm kế sinh nhai 
đã nấu rượu và sử dụng nguồn nước ngầm 
rỉ ra từ bàu đá tại xóm này. rượu được nấu 
từ nguồn nước bàu đá trong veo, có một 
mùi hương rất đặc biệt, và nếu uống một 
cách điều độ mỗi ngày (chỉ một, hai cốc 
nhỏ) sẽ cho cảm giác thoải mái, dễ chịu, 
trị được chứng đau lưng, nhức mỏi, giúp 
cho quá trình tiêu hóa tốt hơn, cơ thể khỏe 
mạnh, cường tráng hơn. từ đó, rượu bàu 
Ðá trở thành một thứ “ngự tửu” được dùng 
trong các buổi yến tiệc của vua quan... 

bau Da wine is a famous specialty of 
binh Dinh province. the name of bau Da 
originated from cu Lam village’s bau Da 
in an Nhon district’s Nhon Loc commune, 
22 km from Quy Nhon city.

Ngày nay, rượu bàu đá được giữ kín 
trong những chiếc bình sứ hoa văn, trang 
trí công phu, nhiều mẫu mã đẹp và tiếng 
tăm đã lan rộng cả nước, trở thành một 
món quà không thể thiếu đối với mỗi du 
khách khi đến thăm bình định. 

tháng 10/2012, rượu bàu đá được 
tổ chức Kỷ lục việt Nam công nhận nằm 
trong toP 10 đặc sản rượu nổi tiếng việt 
Nam.

this wine is entirely made by hand. it 
is said that bau Da wine makes drinkers 
have sensations of fire and ice. as a 
matter of fact, get a drop of wine on 
the skin tourists will get a chilly feeling. 
Pour this wine from a height to hear the 
marvelous sound of wine splashing. then 
let the glass of wine spread it fragrance 
through the atmosphere for a moment 
before sipping it and feeling it foam 
around mouth.

bau Da wine is made of newly-
harvested rice grains and special water, 
which make it transparent, and then 
distilled with straw and husk-fired heat. 
however, the most attractive aspect of 
bau Da wine is that intimate friends prefer 
to sit cross-legged on the floor on a moonlit 
night to both enjoy wine and recitals.

in october, 2012, bau Da wine was 
recognized as one of top ten vietnam 
wine specialities by Guiness vietnam.

rượu bàu đá bau Da WiNe
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Nem chợ huyện là món ăn dân dã 
của bình định đã vang danh từ khoảng 
trăm năm nay. Nem được bán nhiều nơi 
nhưng nổi tiếng nhất vẫn là vùng chợ 
huyện, Phước Lộc, tuy Phước.

Nem chợ huyện có vị cay chua, có 
mùi thơm của tiêu, vị ngọt của thịt, vị mằn 
mặn của gia vị làm nên món ăn lạ miệng 
và lôi cuốn. Nguyên liệu làm nem chủ yếu 
là thịt nạc heo cỏ xay nhuyễn, bì lợn cạo 
sạch, luộc chín bỏ vào máy cán thành sợi 
ngắn; thính làm từ gạo tẻ rang vàng xay 
nhỏ. Gia vị còn có men, tiêu bắc, muối 
tinh và bột ngọt vừa đủ... 

cho huyen fermented fork roll has 
been a folk food of binh Dinh people for 
hundred years ago. the fermented fork 
roll is sold everywhere, but most popular 
in cho huyen (District market), Phuoc 
Loc, tuy Phuoc. 

cho huyen fermented fork roll has 
spicy sour taste and smell of pepper, 
sweet taste of pork meat and salty of 
spices which makes it become fascinating 
dish. to make the fermented pork roll, 
pork meat is ground and husked then 
mixed with garlic, pepper, sliced pork skin 
and spices. 

Nhưng để có chiếc nem ngon, cách 
chế biến mới là khâu quan trọng. Khâu 
pha chế, gói nem, lạt buộc cần sự tỉ mỉ, 
cẩn thận để nem đạt độ chín, khi mở lá ra 
ruột nem có màu hồng bóng, nem được ăn 
với rau thơm, có thể cuốn với bánh tráng; 
chấm chung với nước tương hoặc nước 
mắm tùy theo khẩu vị của mỗi người.

in order to have a good cho huyen 
fermented pork roll, the most important 
thing is the processing method. all steps 
of preparation, wrapping and tie should 
be carefully conducted. after three days, 
pork roll is naturally fermented and can 
be served. tourists can enjoy cho huyen 
fermented pork roll with many kind of fresh 
vegetables rolled by fried griddle cake, 
dipping into fish sauce or soy sauce.

Nem chợ huyệN cho huyeN FermeNteD 
PorK roLL
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resort hoàng Gia Quy Nhơn là một 
khu resort 4 sao tọa lạc trên bờ biển Quy 
Nhơn, cung cấp đầy đủ tiện nghi bao gồm 
110 phòng khách rộng rãi được thiết kế 
ban công riêng, nhìn ra biển, đồi núi, sân 
vườn. 

Ngoài ra, resort còn có hệ thống các 
nhà hàng và các dịch vụ khác như: spa, 
hồ bơi, karaoke, tour, tiệc cưới, phòng 
thể dục, phòng hội nghị, dịch vụ vận 
chuyển…

royal hotel & healthcare resort is 
located in the center of Quy Nhon city 
with a charming, painted marine location.  
it is designed with 110 luxury rooms 
spread over 500 meters of coastline to 
create a romantic ambience which will 
surely make tourists feel happy, relaxed 
and satisfied. With Garden and sea 
view rooms available, the hotel offers 
international standards with a romantic, 
picturesque atmosphere.

 Quanh năm đắm mình vào những đợt 
sóng xanh cùng bãi cát vàng óng với tất 
cả dịch vụ tối ưu và phong cảnh lãng mạn 
êm đềm, resort hoàng Gia Quy Nhơn sẽ 
là chỗ dừng chân lý tưởng cho du khách 
tham quan và khám phá miền đất Quy 
Nhơn - bình định huyền thoại. 

With adequate facilities such as 
restaurant, 24-hour front desk, atm/
banking, public area, outdoor swimming 
pool, spa/wellness services, high-speed 
wireless connection and a well-equipped 
business center, the hotel is an ideal 
place for tourists who want to discover 
binh Dinh’s beauty and history.

resort hoàNG Gia Quy NhơN Quy NhoN royaL hoteL & 
heaLthcare resort
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tọa lạc trên bờ biển Quy Nhơn, khách 
sạn hải Âu với tiêu chuẩn khách sạn 4 
sao được thiết kế hiện đại theo kiến trúc 
châu Âu với tiêu chuẩn cao, có vị trí địa lý 
rất thuận tiện: gần siêu thị, trung tâm mua 
sắm, bến xe, trạm taxi… 

seagull hotel is a 4-star beach 
hotel located beside the sea-shore of 
the beautiful coastal Quy Nhon city. our 
beach hotel is about 2 minutes walking 
from the sea-shore, supermakets, shops, 
bus/taxi station...

seagull hotel is specifically designed 
to a high standard keeping comfort 
and luxury. it provides 170 convenient 
guestrooms consisting of 7 suites, 6 luxury 
restaurants, 3 bars, 5 meeting rooms 
with capacity of 20-420 seats, swimming 
pool, gym and much of services such as 
massage, seasport. 

với 170 phòng đầy đủ tiện nghi bao 
gồm 7 phòng suite, 6 nhà hàng sang trọng, 
3 quầy bar, 5 phòng họp với sức chứa từ 
20 đến 420 khách, hồ bơi, phòng tập thể 
dục, dịch vụ massage, vật lý trị liệu, dịch 
vụ thể thao giải trí trên biển, khách sạn 
được xem là một điểm đến rất được yêu 
thích của du khách trong và ngoài nước, 
thích hợp với khách đi công vụ kết hợp du 
lịch, hoặc đơn thuần là nghỉ dưỡng…

at the hotel, tourists can experience on 
splendid feelings of staying very close to 
sea. it is an ideal destination for travelers 
when visiting binh Dinh province.

Khách sạN hải Âu seaGuLL hoteL
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DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism

  add: 183 Le hong Phong st, Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3817478 – 3822689 
 Fax: 84.56.3817478
 email: svhttdl@binhdinh.gov.vn

Tourism office
 84.56.3819017
Tourism PromoTion cenTer 
 add: 236b Le hong Phong st, Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3818109; Fax: 84.56.3818109
 email: ttxtdulichbinhdinh@gmail.com

DestiNatioN

Quang Trung museum 
 add: Kien my village, Phu Phong town, tay son 

suburban district 
 tel: 84.56.3780320
gHenH rang Tourism siTe 
 add: 03 han mac tu st, Ghenh rang ward, 

Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3646194
ong nui PagoDa 
 add: Phuong Phi hamlet, cat tien commune, 

Phu cat suburban district 
 tel: 84.56.3653204
cHam Towers 
 authority oF biNh DiNh reLics  
 tel: 84.56.3820250
 DuoNG LoNG toWer 
 add: an chanh, tay binh, tay son 
 mobile: 0984646443 (mr. Khoa)
 baNh it toWer  
 add: Dai Loc hamlet, Phuoc hiep commune, 

tuy Phuoc suburban district 
 mobile: 0936017936 (mr. tien)    
 caNh tieN toWer 
 add: Do ban rampart, Nhon hau commune, an 

Nhon town
 mobile: 01693164900 (mr, chan)
 tWiN toWer 
 add: Dong Da ward, Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3815819 (Green tree park and urban 

light company) 
marTial arT scHools 
 PhaN tho cLub 

 add: hamlet 4, binh Nghi commune, tay son 
suburban district 

 mobile: 0985581399 – mr. Phan thọ
 ho NGaNh cLub 

 add: binh thuan commune, tay son suburban 
district

 mobile: 01268552206 – mr. ho be 
 Ly tuoNG cLub 
 add: Dap Da ward, an Nhon town.
 mobile: 0978049103 – mr. Ly xuan hy 
 LoNG Phước PaGoDa martiaL schooL 

 add: Phuoc thuan, tuy Phuoc 
 mobile: 0988995578 - sư thầy vạn Nguyên

Le xuaN caNh cLub  
 add: Nhon hung ward, an Nhon town                
 mobile: 0935433687 – mr. Le xuan canh 
Phi LoNG viNh cLub 

 add: Ky son hamlet, Phuoc son commune, tuy 
Phuoc suburban district 

 tel: 84.56.3830803
Phu Gia coNicaL hat 
 add: Phu Gia village, cat tuong commune, 

Phu cat suburban district 
 mobile: 01669268322 (ms. Ly)

accomoDatioN

Hai au (seagull) HoTel 
 add: 489 an Duong vuong st, Quy Nhon city 
 84.56.3846377 - Fax: 84.56.3846926
 email: info@seagullhotel.com.vn
Quy nHon royal resorT 
 add: 01 han mac tu st, Ghenh rang ward, 

Quy Nhon city.  
 tel: 84.56.3747100 - Fax: 84.56.3747111 
 email: reservation@royalquynhon.com

cuisiNe

mrs. Du BanH iT  
 add: tuy Phuoc town, binh Dinh 
 mobile: 0905425556

traNsPortatioN

airline 

 ticKet oFFice 

 add: 81 ton Duc thang st, Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3811368 - 0909476812.
railroaD 

 Dieu tri statioN 
 add: van hoi 2 commune, Dieu tri, tuy Phuoc 
 tel: 84.56.3833255
inTer-Provincial Bus sTaTion
 ticKet oFFice oF mai LiNh comPaNy  

add: 33 tay son st, Quy Nhon 
 tel: 84.56.3946345
 ticKet oFFice oF thuaN thao comPaNy 

 add: tay son st, Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3746647
 ticKet oFFice oF PhuoNG traNG comPaNy 
 add: 187 tay son st, Quy Nhon city  
 tel: 84.56.3946166
 Quy NhoN bus

 add: 154 Dien hong st, Quy Nhon city 
 tel: 84.56.3818180
TaXi
 taxi mai LiNh  tel: 84.56.38383838
 taxi hươNG trà  tel: 84.56.3847777
 taxi hoàNG aNh  tel: 84.56.3818965
 taxi miNh tuấN  tel: 84.56.3812812
 taxi thàNh LoNG  tel: 84.56.3829292

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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cách trung tâm thành phố tuy hòa 
hơn 40 km về phía đông bắc, Gành đá 
đĩa thuộc xã an Ninh đông, huyện tuy 
an là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú 
về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở 
việt Nam. 

Ganh Da Dia (rapids of stone Plates), 
which was recognized as vietnam’s 
National heritage site, is considered as 
a masterpiece of stone endowed to Phu 
yen by the Nature. 

theo kết quả nghiên cứu địa chất, đá 
ở đây là loại đá bazan được hình thành do 
hoạt động của núi lửa cách nay hàng triệu 
năm, nham thạch phun ra từ miệng núi lửa 
gặp nước biển bất ngờ bị đông cứng lại, 
đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực gây 
nên sự rạn nứt toàn bộ khối nham thạch 
theo mạch dọc, xiên, ngang khiến những 
cột đá bị cắt thành nhiều khúc. 

Gành đá đĩa có chiều rộng khoảng 
50m và trải dài hơn 200 m là một thắng 
cảnh thiên tạo hiếm thấy. mỗi viên đá ở 
đây có hình đa giác, màu đen bóng, được 
tạo hóa dựng đứng theo từng cột, liền khít 
nhau có bề mặt hình lục giác hoặc hình 
tròn, giống như những cái đĩa xếp chồng 
lên nhau. điều thú vị là nếu đứng từ trên 
cao nheo mắt lại nhìn xuống, toàn cảnh 
gành đá giống như một tổ ong khổng lồ.

millions of years ago, during volcano 
eruption, mineral flows melting will be 
frozen when they encounter water and then 
the solid breaks into columns or obliques. 
that created the beautiful landscape of 
Ganh Da Dia for the present time. time 
over time, the landscape is rearranged 
as an artistic work by the hand of nature. 
Ganh Da Dia is about 1km2 large, half in 
the sea and half above sea level.

the stones in Ghenh Da Dia are 
bazan stones of dark black and light 
yellow. there exists large stones of tons 
and small stones with different shapes: 
round, pentagon, polygon and so on. 
the stones take the right column or a 
settlement close to each other like disks 
arranged on couples together. the stones 
are 60-80 cm in visible height and 20-30 
cm across and cluster round a small fresh 
water pond that is fed by underground 
rivers and never dries up.

GàNh đá đĨa raPiDs oF stoNe PLates
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vịnh xuân đài cách thành phố tuy 
hòa về phía bắc chừng 45 km. vịnh 
rộng khoảng hơn 13.000 ha mặt nước, 
cửa thông ra biển về phía nam vịnh rộng 
khoảng 4,4 km, độ sâu vịnh từ 7 m đến 
18 m. 

Quanh vịnh có nhiều ngọn núi lan ra 
mặt nước tạo thành nhiều vũng nhỏ với bờ 
cát trắng mịn màng và gành đá nhiều hình 
dáng độc đáo như: gành đèn, cửa tiên 
châu, gành đỏ, vũng Lắm… Giữa vịnh có 
các hòn đảo nhỏ như hòn yến; cù lao ông 
xá; đảo Nhất tự sơn. 

vịnh xuân đài còn nổi tiếng vì có nhiều 
loại hải sản ngon, quý như ghẹ sông cầu, 
tôm hùm, cá mú. 

arriving at Phu yen, a large number 
of tourists has been fascinated with the 
scenery of the sea, the mountains, the sky 
and the clouds of xuan Dai bay. the bay 
is known as the the gift endowed to Phu 
yen by the Nature.

với cảnh sắc hữu tình, có nhiều đảo, 
bãi tắm rất đẹp và hoang sơ, vịnh được 
các chuyên gia đánh giá là có tiềm năng 
du lịch lớn ở miền trung và được bộ vh 
-ttDL công nhận là danh lam thắng cảnh 
cấp quốc gia vào năm 2011. 

the surface area of the bay is about 
13,000 acres. the estuary of the bay is 
about 4.4 kilometers wide, with the depth 
from 7 meters to 18 meters; the bank 
of the bay is about 50 kilometers long, 
running through various areas of different 
terrain with rather interesting names such 
as Ganh Den (Light reef), mui Da ong 
(Laterite cape), Ganh Den (black reef), 
Ganh Do (red reef), vung mam bay, 
vung Dong bay, vung me bay, vung La 
bay, bai om beach, tu Nham beach, 
Dong tranh cape, hon mom islet, tai ma 
cape, Ganh ba reef, Nhat tu son island 
and con ca islet…

Near xuan Dai bay, there are famous 
landscapes which are ideal places for 
organizing various types of tourism 
activities such as mountain climbing, 
sea-diving, boat-racing, wind-surfing and 
exploring the sea.

vịNh xuÂN đài xuaN Dai bay
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bãi môn - mũi điện nằm cách trung 
tâm thành phố tuy hòa khoảng 35 km về 
phía nam, là nơi được nhiều sách về hàng 
hải Quốc tế ghi nhận là một trong những 
điểm rất quan trọng trong hàng hải Quốc 
tế đi qua vùng biển đông việt Nam. Năm 
1890, người Pháp xây dựng ngọn hải đăng 
với mục đích định hướng cho tàu thuyền 
hoạt động trên biển ra vào vịnh vũng rô. 
Năm 1995, ngọn hải đăng được xây dựng 
và hoạt động lại. 

at the end of the 19th century, a French 
captain-officer named varella discovered 
and recognized the importance of this 
land cape on the map of the international 
shipping, therefore, the French people 
called it cap varella. in 1890, the French 
built the light-house on the purpose of 
giving directions for the boats and ships 
operating in vung ro bay. after the wars, 
the light-house was ruined. in 1995, it was 
restored and again put into operation. this 
is one of the eight light-houses of more 
than 100 years old among the total of 79 
light-houses operating in vietnam; 

hải đăng mũi điện là một trong 8 ngọn 
hải đăng có trên 100 năm tuổi trong tổng 
số 79 ngọn hải đăng đang hoạt động của 
việt Nam. Ngọn hải đăng là khối hình trụ 
thon đều, màu xám, cao 26,5 m so với nền 
toà nhà và cao 110 m so mặt nước biển, 
bên trong ngọn hải đăng có cầu thang gỗ 
110 bậc bóng loáng và có ngọn đèn biển 
lớn phục vụ tàu thuyền hoạt động trên 
biển.

bãi môn - mũi điện được công nhận là 
di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia 
vào năm 2008 và trở thành địa điểm du 
lịch rất hấp dẫn đối với những du khách 
yêu thích loại hình du lịch sinh thái nghỉ 
dưỡng.

bai mon beach- mui Dien cape is 
one of three national-level vestiges in 
Phu yen province. this area has great 
potential for developing various types of 
tourism: marine relaxation, marine sports, 
mountain climbing, sightseeing, studying 
the eco-system of the sea and the forest.

bãi môN – mŨi điệN moN beach – DieN caPe 
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vũng rô thuộc xã hòa xuân Nam, 
huyện đông hòa, cách trung tâm thành 
phố tuy hòa 45 km về phía đông - nam 
, với diện tích 1.640 ha mặt nước được 3 
dãy núi cao che chắn là đèo cả, đá bia 
và hòn bà từ 3 phía bắc, đông và tây. 

đặc biệt vịnh vũng rô gắn liền với lịch 
sử đường hồ chí minh trên biển, là một 
trong những bến tiếp nhận hàng trăm tấn 
vũ khí, đạn dược do những con tàu Không 
số vận chuyển từ miền bắc chi viện cho 
chiến trường miền Nam trong những năm 
kháng chiến chống mỹ cứu nước.

vung ro is a small but beautiful 
bay, away tuy hoa city 45 km to the 
southeast. it comprises 1,640 hectares of 
water surface, and is surrounded by high 
mountain ranges. the bay features 12 
small beaches with fascinating landscape, 
which is ideal for sightseeing, relaxation 
or enjoying delicious seafood.

Di tích lịch sử tàu không số vũng 
rô được xây dựng trên diện tích 1 ha 
với tượng đài hình con tàu không số; sân 
vườn, đường dẫn ra khu vực chiếc tàu 
không số bị đắm, nhà điều hành… Di tích 
này được bộ văn hóa - thông tin (nay là 
bộ văn hóa, thể thao và Du lịch) công 
nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 
18/6/1997.

vung ro had formerly been attached 
with the Numberless ships, which were 
once the heroes during the vietnam war. 
vung ro was considered one among 
significant stops of the ho chi minh road on 
sea, accepting hundred tons of weapons 
transported by the numberless ships from 
northern vietnam to the southern battle 
field from 1964 - 1965.

vung ro Numberless ships historical 
relic was built on 1 ha area with statue 
of Numberless ship, gardenyard and 
operation office… it has been recognized 
as a national historical relic by the ministry 
of culture, sport, and tourism on June 
18th, 1997.

Di tích Lịch sỬ tàu KhôNG số 
vŨNG rô

vuNG ro NumberLess shiP 
historic reLic
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đàn đá được người dân phát hiện 
vào tháng 6/1990 tại núi một thuộc xã an 
Nghiệp, huyện tuy an. Kèn đá cũng được 
người dân phát hiện vào năm 1994, tại 
thôn Phú cần, xã an thọ, huyện tuy an. 
theo thẩm định, cả hai loại nhạc cụ này 
được xác định có niên đại cách đây trên 
2.500 năm. 

bộ đàn đá có tổng cộng 8 thanh, hình 
dáng và khối lượng không đều nhau. theo 
các chuyên gia, đàn đá tuy an là bộ đàn 
đá hoàn chỉnh nhất về mặt kết cấu, thang 
âm.

tuy an stone-horn is a unique ancient 
instrument in the world, which was 
discovered in 1994 in Phu can village 
and donated to the museum. Previously, 
in 1990, the ancient eight-bar lithophone, 
discovered at mot mountain is considered 
as a sound-completing instrument. both 
stone-instruments are dated back to more 
than 2,500 years ago.

cặp kèn đá hình hai con cóc, một lớn 
(cái) một nhỏ (đực). Kèn “cái” nặng 75 kg, 
kích thước đáy 40 cm, cao 35 cm, chiều 
cong của lưng 55 cm, lỗ thổi rộng 2,5 cm; 
từ lỗ thổi đến lỗ thoát hơi (có chiều hơi 
cong) dài 29,6 cm có một lỗ xoáy sâu vào 
trong 11,7 cm, miệng lỗ rộng 33 cm. Kèn 
“đực” nặng 34,5 kg, kích thước đáy 29 cm, 
cao 35 cm, chiều cong của lưng 52 cm; từ 
lỗ thổi đến lỗ thông hơi dài 29,5 cm, lỗ thổi 
rộng 1,8 cm, chỗ thoát hơi mở rộng thêm 
6,7 cm; một bên có lỗ xoáy sâu 8,7 cm. 
theo kết quả nghiên cứu và công bố của 
hội đồng khoa học quốc gia thì đây là cặp 
kèn đá, một loại nhạc khí cụ cổ độc nhất 
vô nhị trên thế giới.

the   lithophone, which allows for stones 
to “sing” tunes that mesmerize audiences, 
is a set of stone slabs of different sizes 
and shapes simply fashioned together. 
each set is comprised of eight stone bars 
and has been evaluated by experts as the 
most complete lithophone that has been 
found in vietnam to date. stone-horn 
has two holes with a spiral edge inside, 
allowing different pitches to be produced. 
When one hole is covered, the horn can 
produce strange sounds when air is blown 
into the other hole. 

according to the National council 
for science and technology Policy, the 
vietnamese stone horn is considered a 
unique instrument of the ancient world.

đàN đá – KÈN đá LithoPhoNe – stoNe-horN 
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xóm Gành đỏ thuộc thôn tân thạnh, 
xã xuân thọ 2, sông cầu nổi tiếng với 
nghề làm nước mắm từ bao đời nay. trên 
quãng đường dài chỉ 3 km đã có đến 15 cơ 
sở sản xuất nước mắm khá nổi tiếng như 
nước mắm ông Già, nước mắm bà bảy, 
nước mắm bà mười, nước mắm tân Lập... 
và đã được cục sở hữu công nghiệp việt 
Nam chứng nhận thương hiệu cho “Nước 
mắm Gành đỏ” ở thị xã sông cầu.

in Phu yen, the profession of 
processing fish sauce is concentrated 
in Ganh Do traditional village. Fish 
sauce production here is mainly based 
on traditional processes accumulated 
through hundreds of years. Product with 
high quality, food hygiene and safety was 
issued the collective mark certificate of 
“Phu yen fish sauce” by Department of 
vietnam intellectual Property. however, 
currently, most of “Phu yen fish sauce” 
products are produced manually at 
household scale, which causes non-
powerful competitiveness and mainly for 
domestic consumption.

sản phẩm được đóng trực tiếp trong 
các chai nhựa Pet hoặc thủy tinh được 
bảo quản điều kiện nhiệt độ thường, an 
toàn và hợp vệ sinh, có thời gian bảo đảm 
chất lượng. tùy theo từng loại sản phẩm 
mà có giá bán từ 60.000 đến 160.000đồng/
lít.

 therefore, Fishery association and 
Department of science and technology in 
Phu yen province has tried to strengthen 
the registration and protection of the 
collective mark “Phu yen fish sauce” in 
the significantly international markets 
as well as human resources training to 
improve the product quality and maintain 
the prestige of Phu yen fish sauce brand.

LàNG NGhề mẮm GàNh đỎ GaNh Do Fish sauce viLLaGe 
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việt Nam hiện là nước xuất khẩu 
cá ngừ lớn thứ 3 thế giới, ra gần 100 thị 
trường nước ngoài, với giá trị kim ngạch 
xuất khẩu hơn 400 triệu usD (chiếm hơn 
6% kim ngạch xuất khẩu thủy sản). Phú 
yên là một trong ba địa phương dẫn đầu 
cả nước với sản lượng khai thác từ 5.000 
đến 5.500 tấn/năm. 

cá ngừ đại dương có khối lượng khá 
lớn, từ 45 - 50 kg, thậm chí có con nặng 
100 kg. thịt cá ngừ nổi tiếng thơm ngon 
bổ dưỡng, có giá trị kinh tế cao. 

vietnam is ranked as the third 
position of ocean tune export volume 
in the world, to more than 100 foreign 
markets, at export turnover of 400 million 
usD (accounted for more than 6% fishery 
export turnover). 

currently, Phu yen Province has 159 
offshore tuna fishing boats. everyday, 
an average of 10 boats make landfall. 
after a long-day offshore trip, each boat 
often catches 30-40 tuna fishes weighing 
more than 2 tonnes. ocean tuna had big 
weight, from 45kg to 50kg, even 100kg. 
tuna meat is delicious, nutrious and high 
economic value. 

món cá ngừ đại dương ở Phú yên 
được liệt vào hàng đặc sản với nhiều món 
ăn độc đáo như: cá ngừ nướng, lườn cá 
ngừ xào sả ớt, cháo đầu cá ngừ, lòng cá 
ngừ, đặc biệt hai món cá ngừ chấm mù 
tạt, mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc mang dấu 
ấn riêng của phố biển tuy hòa.

ocean tuna is often prepared like 
Japanese sashimi. it primarily consists 
of very fresh raw ocean tuna flesh, sliced 
into thin pieces which are then frozen. it 
is good time to enjoy tuna flesh when tuna 
flesh turns from scarlet into pink/white-
pink. sliced tuna flesh is often served 
with a dipping sauce, spicy vegetables 
and fried peanuts.

cá NGừ đại DươNG oceaN tuNa
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đầm ô Loan thuộc huyện tuy an 
từ lâu nổi tiếng là thắng cảnh của miền 
trung. Nơi đây cũng nổi danh với món 
sò huyết ngọt, béo làm say lòng bao du 
khách. sò huyết ô Loan có thể luộc, hấp, 
nướng... nhưng nướng vẫn là cách chế 
biến dân dã thơm ngon, dễ làm nhất. thịt 
sò huyết cũng có thể chế biến được nhiều 
món hấp dẫn như sốt chua ngọt, xào, nấu 
cháo... rất đa dạng. 

o Loan lagoon locates in the foot 
of Quan cau pass, which is a national 
landscape in tuy an district, Phu yen 
province. the lagoon is rich in natural 
products especially bloody shells. the 
bloody shells of o Loan lagoon is famous 
for its delicious flavour, so it has become 
specialty in Phu yen with specific aroma 
different from other ones.

muốn thưởng thức món ngon này, phải 
chịu khó lên thuyền theo các thợ lặn ra 
giữa đầm, lênh đênh trên sóng nước, vừa 
ngắm cảnh đẹp nên thơ vừa “mục sở thị” 
cảnh lặn bắt sò của các tay thợ lặn thạo 
nghề thì những món ăn được tạo ra bởi sò 
huyết mới có cảm giác ngon khôn chừng.

visitors coming o Loan lagoon to 
study, admire the fairylike beauty of the 
nature and enjoy many kinds of special sea 
foods like bloody shells, crabs, shrimps, 
jelly fish, oysters, edible seaweed... 
especially the bloody shells here are 
extremely delicious which has gone into 
people’s hearts when mentioning eating 
and drinking. 

bloody shells can be processed into 
a variety of dishes, but the simplest and 
most delicious of all is always grilled or 
steamed ones. its tasty flavour makes 
tourists come back this land in other 
time.

sò huyết đầm ô LoaN o LoaN bLooDy sheLLs
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từ thời xa xưa, sông cầu nổi tiếng 
với cá ngon, dừa ngọt và rượu Quán đế. 
rượu được người dân nấu bằng phương 
pháp thủ công và tiêu thụ mạnh nhờ bán 
lẻ trên đường thiên lý bắc - Nam để phục 
vụ khách đường xa. cũng nhờ vậy rượu 
đế sông cầu nhanh chóng nổi tiếng khắp 
nơi.

For long time, cau river has been 
famous with delicious fish, sweet coconut 
milk and Quan De wine. Quan De wine 
is produced manually and sold mainly 
to tourists which makes it well-known 
everywhere. 

rượu Quán đế có 3 sản phẩm đặc 
trưng là: rượu Quán đế, rượu Quán đế 
cá ngựa và rượu Quán đế cá ngựa thuốc 
bắc.

song cau wine has three special 
products, including: Quan De wine, 
sea-horse Quan De wine and chinese 
traditional medicine sea-horse Quan De 
wine. 

rượu QuáN đế QuaN De WiNe
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bò một nắng hai sương (còn được 
gọi là bò một nắng), được sáng tạo từ bò 
hun khói, món ăn đặc sản truyền thống 
từ ngàn xưa của đồng bào dân tộc thiểu 
số. bò một nắng đang là món ăn đặc sản 
được nhiều người ưa thích mỗi khi đến với 
Phú yên.

half-day dried beef is made from 
smoked cow meat, a traditional speciality 
of ecthnic minority people. it now becomes 
a famous speciality loved by tourists when 
visiting Phu yen province.  

để có món bò một nắng ngon, trước 
hết phải chọn loại bò cỏ tơ, được chăn 
thả tự nhiên trên các triền núi, mé sông ở 
miền tây Phú yên, thịt bò tươi được chọn 
lọc kỹ càng từ phần thịt đùi và thịt thăn, 
sau đó sơ chế, tẩm ướp gia vị đặc trưng 
rồi đem phơi thịt. 

bò một nắng hai sương sẽ độc đáo 
hơn nếu chấm với muối ớt kiến vàng.

to have a well-taste half-day dried 
beef, firstly people should select cows 
that live on mountain slope or riverside in 
the western of Phu yen. secondly, fresh 
beef is carefull chosen from fillet. then, 
beef is added seasonings before dried 
under sunlight. 

half-day dried beef is more unique 
when dipping into a kind of delicious spice 
made of yellow chilli and salt. 

bò một NẮNG hai sươNG haLF-Day DrieD beeF 
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Khu du lịch sinh thái sao việt nằm 
kề Quốc lộ 1a, toạ lạc ở một địa thế đẹp, 
cách trung tâm thành phố 10 km và cách 
sân bay đông tác 15 km về phía bắc. Khu 
du lịch sinh thái sao việt gồm hai khu: Núi 
thơm và bãi xép.

Khu Du lịch Núi thơm có diện tích 43 
ha, được xây dựng trên ngọn đồi lộng gió 
với các villa sang trọng và các bungalow 
nằm dưới tán cây xanh mát, không khí 
trong lành sẽ mang đến cho du khách một 
kỳ nghỉ khó quên: “sáng tắm biển, tối ngủ 
dưới tán rừng”.

sao viet ecotourism site is located 
nearby National road 1a, 10 km away tuy 
hoa city center, 15 km away Dong tac 
airport to the north. it consists of thom 
mountain and xep beach. 

bãi xép với diện tích 25 ha được gọi là 
bãi biển vàng Phú yên có bãi tắm êm ả, 
nước trong xanh; có quầy bar phục vụ quý 
khách các thức uống đa dạng và nhà hàng 
với các món hải sản tươi ngon…

thom mountain tourism site with area 
of 43 ha was built on windy hill where 
luxury villas and bungalow lay on cool 
tree shadow and clean atmosphere will 
offer unforgetable holiday for tourists.

xep beach with area of 25 ha, also 
called Phu yen Golden beach is peaceful 
and clear-water beach in Phu yen. there 
are first-class facilities and services 
for sports and entertainment near the 
beaches.

sao viet ecotourism site also has 
high-class bar and restaurant serving 
tourists with plentiful beverages and fresh 
seafoods.

Khu Du Lịch siNh thái sao việt sao viet ecotourism site
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Khách sạn cenDeluxe nằm ở trung tâm 
thành phố tuy hòa trong khuôn viên khu 
du lịch thuận thảo rộng 30 ha, có nhiều 
dịch vụ vui chơi giải trí, các khu ẩm thực, 
các quán café, phòng trà, vũ trường, spa, 
biển nhân tạo, dòng sông thời gian, thế giới 
trẻ em. 

cendeluxe hotel is a luxurious 5-star 
property in tuy hoa, belong to thuan thao 
tourism site with area of 30 ha, providing 
convenient facilities for tourists such as 
entertainment center, restaurants, bar, 
spa, swimming pool and kid zone. 

Là khách sạn 5 sao đầu tiên ở tỉnh Phú 
yên và được thiết kế bởi các kiến trúc sư 
tài hoa người Pháp, khách sạn cenDeluxe 
có không gian ấm cúng, sang trọng với 218 
phòng ngủ, phòng tiệc mimosa có sức chứa 
300 người, và 3 phòng họp osaka thông 
nhau cho 100 người, phòng hội thảo cho 
1500 người… chính là địa điểm lý tưởng cho 
các cuộc hội nghị, hội thảo mang tầm khu 
vực và quốc tế.

cenDeluxe hotel tuy hoa boasts of 
218 well-appointed Guest rooms and 
suites. sophisticated interiors of the hotel 
is designed by a French interior architect 
and it provides a distinguishable ambience 
to the entire property. For demand of 
business  meetings in tuy hoa, the hotel 
provides convention Gala hall which 
seats up to 1,500 individuals whereas 
the conference venue can host up to 200 
guests. Further, hotel’s corporate meeting 
venues is capable to accommodate from 
10 to 300 participants.

being the first 5 star hotel in Phu yen 
province, the hotel comes with a great 
responsibility for guests’ selective taste. 
Whether visitors’ need is business or 
leisure, cenDeluxe hotel tuy hoa has it 
all providing luxurious accommodation.

Khách sạN ceNDeLuxe ceNDeLuxe hoteL
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DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism

  
 add: 220 tran hung Dao st, ward 4, tuy hoa 

city 
 tel: 84.57.3823358; Fax: 84.57.3819572
 email: svhttpy@phuyen.gov.vn

 Web: www.phuyentourism.gov.vn

Tourism eXPerT Bureau
 tel: 84.57.3893880
Tourism PromoTion cenTer 
 tel: 84.57.3556377; Fax: 84.57.3819 572
 email: xtdlphuyen@gmail.com

 Web: www.phuyentourism.gov.vn

DestiNatioN

remnanTs PHu yen auTHoriTies zones
 add: 166 tran hung Dao, ward 4, tuy hoa city 
 tel: 84.57. 3893900
 email: xuando99@gmail.com

PHu yen museum
 add: 151 tran Phu, tuy hoa city 
 tel: 84.57. 3556606 

accomoDatioN

vieTsTar resorT & sPa – vieTsTar Travel comPany 
 add: Nui thom, an Phu, tuy hoa city 
 tel: 84.57. 3789999
 email: info@vietstarresort.com

cenDeluXe HoTel- THuan THao Jsc
 add: 02 hai Duong st, tuy hoa city 
 tel: 84.57. 3818818
 email: info@cendeluxehotel.com

cuisiNe

Ha Trung PrivaTe enTerPrise- Beef
 add: tran Phu street, cung son hamlet, son 

hoa commune 
 mobile: 0935161879
mr. nHi- Hoa Da rice cake
 add: hoa Da hamlet, an my commune, an my 

ward, tuy an district. 
 mobile: 01682516484

PHu yen fooD inDusTry- Quan De wine Jsc 
 add: 235 Nguyen tat thanh st, tuy hoa city
 tel: 84.57.3827841
ganH Do fisH sauce village 
 add: an thanh hamlet, xuan tho 2 commune, 

song cau district 
 add: tan Lap fish sauce producer
 tel: 84.57. 3743122
ms. muoi  
 tel: 84.57.3743106
ong gia fisH sauce ProDucer 
 tel: 84.57.3743117
ocean Tuna resTauranT 
 add: 293c  Le Duan st, tuy hoa city 
 tel: 84.57.3841020

traNsPortatioN

airway
 tuy hoa statioN

 add: Phu thanh ward, tuy hoa city 
 tel: 84.57.3851950
 air ticKet aGeNt

 add: hung vuong st, tuy hoa city 
 tel: 84.57.3826508
railway
 tuy hoa statioN 
 add: 149 Le trung Kien st, tuy hoa city 
 tel: 84.57.3824195
roaD
 iNter city bus statioN

 add: Nguyen tat thanh street, tuy hoa city 
 tel: 84.57.3823206
 cuc tu  hiGh QuaLity bus service 
 add: 65 Le Loi, tuy hoa city  
 tel: 84.57.3824227
 biNh PhuoNG  hiGh QuaLity bus service 
 add: 60 highway 1a, tuy hoa city
 tel: 84.57.3824109
 thuaN thao hiGh QuaLity bus service 
 add: 227 Nguyen tat thanh, tuy hoa city 
 tel: 84.57.3810810
TaXi
 taxi mai LiNh  tel: 84.57.3898989

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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đầm Nha Phu là tên gọi cả một khu 
vực rộng gần 1.500 ha, tiếp giáp giữa vịnh 
Nha trang và vịnh vân Phong, tỉnh Khánh 
hòa. Nơi đây hội đủ đặc điểm của một 
vùng sinh thái quý hiếm với núi rừng, sông 
suối, biển đảo trong đó có những hòn đảo 
du lịch như hòn thị, hòn Lao, hòn sầm, 
hòn đá bạc (bãi tắm công chúa), hòn 
Lao - đảo Khỉ, suối hoa Lan, Khu nghỉ 
mát Ninh vân… 

để du ngoại trên đầm Nha Phu, chỉ 
cần đi bằng ca nô cao tốc khoảng 15 
phút từ bến đá chồng đến hòn Lao để 
khám phá những rạn san hô lớn với các 
loại sinh vật biển đầy sắc màu rực rỡ và 
những hang động còn nguyên vẻ hoang 
sơ. từ đây đi thêm 15 phút là tới bán 
đảo hòn hèo - một căn cứ lừng lẫy trong 
kháng chiến, nay được khai thác làm khu 
du lịch suối hoa Lan, nổi tiếng với rừng 
ngập mặn, các suối thác tự nhiên, hồ nước 
ngọt, cùng nhiều loài động thực vật rừng 
quý hiếm... 

Nha Phu Lagoon has peaceful waters 
and breathtaking scenery and boasts a 
chain of islands, beautiful beaches and 
several resorts. here, the visitors will 
have the opportunity to merge with nature 
on trips to famous tourism sites such as: 
Lao island (monkey island), thi island, 
hoa Lan tourism site, Princess beach, 
Ninh van resort…

đến đây, du khách còn có nhiều lựa 
chọn thú vị khác như chèo thuyền kayak 
trên hồ Nghi xuân, thăm động Phong Lan, 
khám phá thế trận của Khổng minh ở mê 
cung trận đồ có diện tích 13.500m2 được 
tạo thành từ 45.000 cây dương.

Nha Phu lagoon has peaceful waves 
all year around. it takes about 15 minutes 
by high-speed motorboat from Da chong 
wharf to Lao island where tourists can 
discover large coral reefs, colorful marine 
creature and primitive caves. then, 
tourists can come to heo island – a famous 
resistance base in the past, exploring 
hoa Lan tourism site with salinity forest, 
natural waterfall, lakes and rare animals 
and botanies. 

visiting Nha Phu Lagoon, tourists 
also have many excited options including 
taking a kayak boat on Nghi xuan lake, 
visiting Phong Lan cave and discovering 
Khong minh battle with area of 13,500 m2 

generated from 45,000 poplars.

Du NGoạN trêN đầm Nha Phu Nha Phu LaGooN
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đảo yến là tên gọi chung cho các đảo 
và quần thể đảo lớn nhỏ ở vịnh Nha trang 
có chim yến làm tổ. tour tham quan này 
chỉ phục vụ từ tháng 3 đến tháng 9 hàng 
năm.

Far offshore, visible from Nha trang 
beach the yen island (salangane island) 
appears with lush green colors where 
salangane nests have been harvested for 
years to make the traditional “bird’s nest” 
tonic and food. 

tourists can visit caves where the 
swallows create their nets on the rocks 
and enjoy a delicious and nutritious food 
prepared from swallows’ nets and sugar 
candy which in the past was reserved only 
for kings.

Khởi hành từ bến cảng cầu đá, vĩnh 
Nguyên, du khách sẽ được ngồi tàu thủy 
du ngoạn quanh vịnh Nha trang với hành 
trình: tham quan hang yến; ngắm san hô 
và sinh vật biển tại đảo yến - hòn Nội 
bằng tàu đáy kính; tham quan các di tích 
thắng cảnh trên đảo; chinh phục đỉnh núi 
Du hạ cao 90 m; tắm biển trên bãi tắm 
đôi của đảo hòn Nội; dùng cơm trưa tại 
nhà hàng trên đảo với các món hải sản 
đặc trưng kèm theo nước yến sanest; xem 
phim tìm hiểu lịch sử hình thành và phát 
triển ngành nghề yến sào, thăm đền thờ 
tổ nghề yến sào Khánh hòa…

đặc biệt, du khách có thể trải nghiệm 
thêm chương trình câu cá giải trí trên biển 
đi kèm tour tham quan.

yen islands is not only known as the 
salanganes nest, but also the only one 
has the beautiful twin-beach. coming 
here, tourists can visit the salangane 
cave where many workers use bamboo 
stairs to get the nest on the high cliff. it 
is really the unforgettable sight. by glass 
bottom boat, tourists can see fantastic 
coral-reefs which are covered with multi 
coloured fishes, and enjoy swimming, 
snorkelling in tranquil water on the twin-
beach.

tham QuaN đảo yếN saLaNGaNe isLaND (yeN isLaND)
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yang bay nằm ở phía tây của thành 
phố Nha trang, cách khoảng một giờ xe 
ô tô. thung lũng yang bay tràn ngập màu 
xanh, màu hoa tươi rực rỡ của các loại 
hoa với các khu riêng biệt: đảo Ngọc, hồ 
tịnh tâm và lầu hoàng hạc, vườn địa 
đàng, vườn hồng, vườn tiên... và nhiều 
loài động vật như gấu, đà điểu, cá sấu, gà 
rừng… tạo thành một khoảng không gian 
kỳ thú để du khách thả bộ dạo chơi ngắm 
cảnh hay lướt êm trên những chiếc xe điện 
giữa muôn hoa đua sắc.

the stream from the mountain flows 
down and creates waterfalls, magnificence 
yang bay, peaceful yang Khang, poetic 
ho cho. being a ecological tourist park 
very near the road linking Nha trang and 
Da Lat, covers  570 ha, yang bay tourism 
park attracts tourists with primitive forest, 
waterfalls, animal conservation, crocodile 
farm, orchid garden…. 

of the park’s three magnificent 
waterfalls, the largest is yang bay, a wide 
fall with steps going down as much as 
100m. the main falls have been modified, 
and some swimming areas have been 
artificially created, but the overall feel is 
fairly natural and quite beautiful. 

coming yang bay tourism Park, 
visitors can also meet raglay ethnic 
minority who have settled in the area. the 
raglay have maintained their traditional 
music, and entertain travellers with songs 
from bamboo clarinets and lithophones 
made of stones.

thác yang bay bắt nguồn từ đỉnh 
Giakang với độ cao 900 m, cuối dòng thác 
chia làm hai, một dòng hòa với nguồn 
nước khoáng nóng phun trào tự nhiên có 
nhiệt độ 50oc rất tốt cho sức khỏe. 

đến yang bay, du khách được khám 
phá nét độc đáo của nền văn hóa bản địa 
của đồng bào thiểu số raglai qua khung 
cảnh nhà biểu diễn nhạc cụ. các công cụ 
lao động như cung, nỏ được bài trí xen với 
trang phục dân tộc. Dàn nhạc cụ với đàn 
đá chủ đạo cùng hòa âm với đàn tơ rưng, 
Krong put, trống, sáo ta cung gọi bạn, 
sáo tale Piloy…; cùng giao lưu với các cô 
gái trong điệu múa dân gian và tham gia 
đêm giao lưu lửa trại cồng chiêng.

côNG viêN Du Lịch yaNGbay yaNG bay tourism ParK
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Nha trang được coi là thủ đô lặn biển 
của việt Nam. một ngày đi lặn biển sẽ 
khởi hành lúc 7h sáng, mất khoảng 45 
phút đi tàu để tới điểm lặn là Khu bảo tồn 
biển hòn mun. 

trung tâm lặn biển rainbow Divers 
- trung tâm lặn biển PaDi thành lập lâu 
đời nhất tại việt Nam - luôn cung cấp đầy 
đủ các khóa học từ cơ bản cho đến huấn 
luyện viên với những giảng viên - huấn 
luyện viên nhiều kinh nghiệm. chỉ cần 
hoàn thành khóa học cơ bản đầu tiên, học 
viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức cơ 
bản về kỹ năng lặn, cách kiểm tra dụng 
cụ lặn, cách cân bằng tai, các kí hiệu dưới 
nước… và được cấp chứng chỉ từ hiệp hội 
bơi lặn quốc tế PaDi, cho phép lặn ở độ 
sâu 18 m.

Nha trang is the traditional home of 
diving in vietnam. Jeremy P. stein made 
the bay famous in the mid 90’s as a diving 
destination and the Government embraced 
the sport in 2003 by establishing a marine 
Park protected area on the island of hon 
mun. hon mun (ebony island) is a prime 
diving and snorkeling site. 

Ngoài ra còn có chương trình lặn thử 
cho những người lần đầu tiên làm quen 
với môn thể thao này. với sự giúp sức của 
một hướng dẫn viên, du khách sẽ được 
kiểm tra và thao tác trang thiết bị lặn, kèm 
lặn và ngắm cảnh dưới nước ở độ sâu 6m. 
Du khách sẽ được thỏa thích khám phá 
thế giới đại dương với san hô và nhiều loại 
sinh vật đa dạng như chình biển, sâu biển, 
hải sâm, tôm hùm, các loại cá nhiệt đới.

PaDi have been developing 
recreational diver training for over 40 
years and becomes the industry leader. 
here at rainbow Divers learners will 
believe in PaDi’s tried and tested 
methodology and principals. PaDi will 
first introduce learners to some basic 
theoretical principles to keep them safe 
and confident. then it will merge in water 
training in a shallow swimming pool to 
build divers’ understanding and intuition. 
once mastering the required skills PaDi 
trainer will begin the process again in the 
ocean environment where all learners 
hard work will come to pass. and then, 
learners now can enjoy the turquoise 
waters, the amazing marine life and 
incredible coral reefs.

LặN biểN & thể thao Giải trí 
trêN biểN

DiviNG aND sNorKeLLiNG iN 
Nha traNG
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tháp bà Po Nagar là một quần thể 
tháp nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao 
khoảng 50 mét so với mực nước biển, cách 
trung tâm thành phố Nha trang khoảng 
2 km về phía bắc. đây là công trình kiến 
trúc tôn giáo lớn nhất do người chăm xây 
dựng từ thế kỷ thứ ix đến xiii thờ cúng nữ 
thần Po Nagar.

Po Nagar tower is located on a 20m 
high hill looking out over the sea. the 
tower was built 900 or 1,000 years ago as 
a religious structure by the cham people 
and the culture of the cham is infused in 
the architecture and sculpture that make 
up the tower. 

Khu tháp bà có bốn ngôi tháp, hai 
miếu thờ và một nhà nghỉ được xây bằng 
gạch nung. tháp lớn nhất thờ nữ thần 
Ponagar (tiếng chăm có nghĩa là mẹ xứ 
sở). tượng nữ thần cao 2,6 m được làm 
bằng đá hoa cương đặt trên bệ đá hình 
đài sen, lưng tựa vào phiến đá lớn tạo hình 
lá đề.

Lễ hội tháp bà thường diễn ra từ ngày 
21 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm 
với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng 
nhằm giới thiệu, tôn vinh những nét đẹp 
của văn hoá chăm và được xếp hạng là 
một trong 16 lễ hội quốc gia.

standing through the ages with 
historical events flowing around it, 
Ponagar tower exists alongside four 
other architectural works. inside the tower 
is a square temple area and a statue of 
uma (the wife of shiva, also called Po 
inu Nagar). this is the main figure at the 
tower. the figure is standing on a lotus, 
at her back a stone plate with figures 
carved on both sides. the figure is female 
with bare breasts and 10 hands. this 
statue was thought to have been made 
in 1,050 under the dynasty of King Jaya 
Paramesvaravarman. 

Po Nagar tower festival takes place 
every year on march 21-23rd (lunar 
calendar) with various activities to 
introduce and honor cham culture. it is 
ranked as one of 16 national traditional 
festival.

tháP bà Po NaGar Po NaGar toWers 
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chùa Long sơn (còn được gọi là chùa 
Phật trắng hay đăng Long tự) tọa lạc ở 
phường Phương sơn, Nha trang. đây là 
ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha 
trang bởi lịch sử lâu đời và bức tượng Kim 
thân Phật tổ nằm trên đỉnh núi được cho 
là “Ngôi chùa có tượng Phật ngoài trời lớn 
nhất việt Nam”. 

tượng có chiều cao từ mặt bằng lên 
24 m, từ đế lên 21 m , thân cao 14 m, đài 
sen 7 m, đường kính đài sen 10 m. xung 
quanh đài là hình bảy vị thánh tử vì đạo. 
trước Phật đài có cặp rồng, chiều dài 
7,2 m. từ xa có thể nhìn thấy tượng Kim 
thân Phật tổ uy nghi với nụ cười vô vi trên 
khuôn mặt đầy vẻ bao dung.

Nhìn toàn cảnh, chùa Long sơn có địa 
thế rất đẹp để chiêm bái, vãn cảnh. Khuôn 
viên chùa có chiều rộng 44,5 m, chiều dài 
hơn 72 m, được dựng trên một khu đất 
cao, thoáng mát, cây cối xanh tươi. Những 
dãy nhà làm học viện, văn phòng, tịnh thất 
hợp với ngôi chùa đồ sộ, tạo thành một 
cấu trúc hoàn chỉnh ẩn bóng dưới những 
hàng cây bồ đề cao lớn, cành lá sum suê 
cùng những cây ăn quả bao quanh… 

Perhaps the most impressive sight 
in Nha trang, aside from the beach and 
cham towers, is Long son Pagoda, also 
known as tinh hoi Khanh hoa Pagoda 
and an Nam Phat hoc hoi Pagoda. it 
is about 500 m west of the train station. 
in 1900, the Pagoda was damaged in a 
storm and was rebuilt down the mountain 
in its present location.

its entrance and roofs are decorated 
with mosaic dragons constructed of 
glass and bits of ceramic tile. the main 
sanctuary is an attractive hall adorned 
with modern interpretations of traditional 
motifs. Note the ferocious nose hairs on 
the colorful dragons wrapped around the 
pillars on either side of the main altar. at 
the top of the hill, behind the pagoda, is a 
huge white buddha (Kim than Phat to) 
seated on a lotus blossom and visible 
from all over the city. the platform around 
the 14 m-high figure, which was built in 
1963, has great views of Nha trang and 
nearby rural areas. 

With its special and impressive 
architecture, Long son Pagoda has long 
become a popular destination for tourists 
when visiting Nha trang city. 

chÙa LoNG sơN LoNG soN PaGoDa
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sailing center vietnam (công ty 
tNhh mtv thuyền buồm việt Nam) với 
đội ngũ quản lý chuyên nghiệp về du 
thuyền đến từ đất nước hà Lan đã chọn 
Nha trang làm nơi khởi nguồn ý tưởng 
kinh doanh dịch vụ du lịch thuyền buồm 
bởi nơi đây được thiên nhiên ban tặng bờ 
biển dài, và khí hậu lý tưởng cho du lịch 
thuyền buồm. 

coming from Netherland, sailing 
center vietnam chose Nha trang city 
as an origination of yachting tourism 
development due to its long coastline and 
optimal weather.  

hiện tại, ngoài loại thuyền trimaran 
và catamaran cho việc kinh doanh, 
sailing center vietnam còn có 6 chiếc 
thuyền buồm nhỏ phục vụ cho khóa học 
thuyền buồm mùa hè dành cho trẻ em 
hàng năm. tất cả các loại du thuyền của 
sailing center vietnam đều là du thuyền 
chạy bằng 100% sức gió, vừa mang yếu 
tố thẩm mỹ, đẳng cấp và hiện đại, vừa 
mang ý nghĩa và thông điệp về bảo vệ 
môi trường. 

hình ảnh thuyền buồm với những 
cánh buồm trắng lướt nhẹ trên vịnh Nha 
trang đã trở thành một biểu tượng, một 
phong cách du lịch biển mới đầy tinh tế 
của sailing center vietnam và tỉnh Khánh 
hòa.

at present, beside of business 
yachts,trimaran and catamaran, sailing 
center vietnam has 6 small yachts 
serving for kids yachting courses. all 
yachts offered by sailing center vietnam 
are operated by wind power which is 
favorable for environmental protection. 
image of white yacht smoothly surfing 
on Nha trang bay has become a symbol 
or a “Nautical Lifestyle” in Khanh hoa 
particularly, and vietnam generally.  
yachting is quite new in Nha trang, but 
it has won attention of many local travel 
operators. many foreigners, especially 
those from Western europe are interested 
in this kind of tourism products.

Du Lịch tàu biểN, thuyềN buồm 
southerN LiGht

saiLiNG – southerN LiGht 
yatch 
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trong nhiều sản phẩm du lịch của Nha 
trang, tắm bùn khoáng là một “món đặc 
sản” mà thiên nhiên ưu đãi cho thành phố 
biển, vừa độc đáo vừa tốt cho sức khỏe.

hiện nay, ở Nha trang có 3 khu du 
lịch (KDL) lớn chuyên về dịch vụ tắm 
khoáng bùn, trong đó suối khoáng nóng 
tháp bà Nha trang (nằm sau lưng tháp 
bà Ponagar) là nơi đầu tiên phát triển liệu 
pháp ngâm tắm bùn khoáng. 

tháp bà spa có nhiều liệu pháp tắm 
bùn như tắm bùn viP spa, tắm bùn tiên 
sa, tắm bùn đặc biệt, tắm bùn tập thể... 
các liệu pháp này đều sử dụng nguồn bùn 
khoáng và nước khoáng nóng thiên nhiên 
giúp giảm mệt mỏi, tăng hưng phấn, làm 
da hồng hào và mịn màng hơn.

mud bath has been known for a long 
time in the world and it is also realized 
as one of the best measures for caring 
health and skin. thap ba hot spring 
center honourably took initiative in 
developing mud bath and hot mineral 
water soak, creating a wonderful gift for 
human beings, diversifying tour services, 
and contributing to tourism development 
of Nha trang city. 

tháp bà spa với nét đẹp mộc mạc, 
gần gũi với thiên nhiên, là điểm đến hấp 
dẫn với các du khách khi đến thành phố 
biển Nha trang xinh đẹp. 

on January  2000, thap ba hot 
spring center has started its operation 
and become a unique spa in vietnam, 
having 2 products of natural mineral 
mud and hot mineral water for tourism 
and convalescence. mud bath therapy 
has a high effective to some diseases 
like leprosy, chronic joint disease, 
tuberculosis, scrofula. its main element 
is carbon sodium silicon and other 
elements for anti- bacteria. the effect 
of mineral mud gives the strongest 
stimulation on skin. so, stickiness and the 
effect of minerals in mud, after soaking, 
make the skin clean and smooth.

tẮm KhoáNG bÙN Nha traNG muD bath iN Nha traNG
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yến sào Khánh hòa là một thương 
hiệu nổi tiếng từ lâu. hiện nay, việc thu 
hoạch sản phẩm của yến sào Khánh hòa 
đã áp dụng những công nghệ khoa học 
tân tiến, với chất lượng yến sào được đánh 
giá là hàng đầu thế giới. điều này được 
kiểm chứng tính chính xác và khẳng định 
tại các thị trường như hồng Kông, đài 
Loan, hoa Kỳ. 

Khanh hoa is now considered as “the 
Kingdom of the bird nest” with over 27 
islands and 110 large and small caves. 
Khanh hoa bird nest is so called King 
Nest. this tittle is not self-proclaimed, 
but it is confered by gourmets all over the 
world. 

yến sào Khánh hòa cũng là đơn vị 
đầu tiên thành lập Phòng nghiên cứu 
khoa học chuyên sâu kỹ thuật chim yến, 
tổ yến, nhằm hỗ trợ việc nuôi yến trong 
nhà ở thành phố Nha trang, đảm bảo sự 
phát triển đúng quy luật, tính khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến và hiệu quả. 

Nhiều nghiên cứu về tác dụng của yến 
sào đối với sức khỏe đã chỉ ra rằng yến 
sào có thể kích thích tăng trưởng tế bào 
và biểu bì, giúp sửa chữa các tế bào bị 
tổn thương và tăng cường hệ thống miễn 
dịch. 

đến Nha trang, du khách có thể 
thưởng thức món yến sào thường xuyên 
tại các nhà hàng sang trọng hoặc chọn 
các loại tổ yến thương phẩm, nước yến 
sanest làm quà.

the islands in Khanh hoa province 
is where with highest quantity of nests. 
there are two types of bird nests. 
superior type, called blood nest, are 
generated by passing the bird nest in the 
rocky mountain high. only workers with 
expertise and experience dare to look for 
this kind. in the middle of mountains are 
swallow nests without red color known 
as the primary nest. value of the primary 
nest is only a quarter in comparison with 
the blood one. 

Nowadays, people can make houses 
in land for swallow to make bird nest. and 
this has become and industry. therefore, 
bird nest now is popular and less 
expensive than it was some years ago.

yếN sào birD Nest
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đặc sản nem Ninh hòa nổi tiếng ở 
thành phố du lịch Nha trang. Nem Ninh 
hòa có hai loại: nem nướng và nem 
chua.

Nem nướng được làm từ thịt heo quết 
mịn, ướp thêm ít gia vị đậm đà, xiên que 
rồi nướng trên bếp than hồng cho thịt nem 
vàng ươm. một phần nem nướng gồm có 
nem nướng, bánh tráng chiên giòn, kèm 
với các loại rau đủ mùi vị: xà lách, diếp cá, 
lá hẹ, rau thơm, dưa leo, xoài, chuối chát, 
đồ chua… tất cả được đem cuốn trong 
bánh tráng, chấm vào nước tương thịt.

Ninh hoa Pork roll is a dish originating 
in the Ninh hoa District of Khanh hoa 
Province. however, it is strange to notice 
that although there are many restaurants 
in Ninh hoa District offering this special 
dish, the dish is only famous in Nha trang. 
there are two kinds of Ninh hoa pork roll: 
fermented pork roll and grilled pork roll. 

to make the grilled pork roll, pork 
meat is ground or chopped and then 
grilled. Diners can use griddle cakes to roll 
this grilled hash with many kinds of fresh 
vegetables when enjoy this speciality. 

Nem chua được chế biến từ thịt heo 
đùi, bì heo được tẩm ướp gia vị rồi cuộn 
vào lá chùm ruột, sau đó gói lớp ngoài 
bằng lá chuối. Khoảng 3 ngày, nem lên 
men tự nhiên mới có thể ăn được.

một phần nem nướng có giá khoảng 
30.000 đồng, còn một xâu nem chua 20 
cái có giá khoảng 40.000 đồng thường 
được khách du lịch chọn mua làm quà.

to make fermented pork rolls, the 
meat must be ground and husked then 
mixed with garlic, pepper, sliced pork skin 
and spices. then it is wrapped in a special 
kind of cherry leaf to make it fermented. 
after three days, pork roll is naturally 
fermented and can be served or can be 
kept for other three days in good quality in 
the refrigerator.

a dish of Ninh hoa grilled pork roll 
for one person is about vND 30,000 
while a string of 20 fermented pork rolls 
is about vND 40,000 are usually bought 
by tourists.

Nem NiNh hòa NiNh hoa PorK roLL 
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tọa lạc trên đảo hòn tre, vịnh Nha 
trang - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất 
thế giới, với tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và 
giải trí sang trọng, hiện đại bậc nhất tại 
việt Nam. mỗi năm, vinpearl Nha trang 
vinh dự đón hàng triệu lượt khách tới thăm 
quan và nghỉ dưỡng. 

situated on tre island, Nha trang bay 
– being one of 29 most beautiful bays in 
the world, with the most modern complex 
of relaxation and entertainment in 
vietnam. every year, vinpearl Nha trang 
honourably welcomes million visitors. 

Là một điểm nhấn trong quần thể khu 
du lịch vinpearl Nha trang, khu công viên 
giải trí vinpearl được xây dựng trên diện 
tích gần 200.000 m2, bao gồm nhiều công 
trình hiện đại, đẳng cấp quốc tế như: cáp 
treo vượt biển dài nhất thế giới (3.320 m); 
dãy phố mua sắm rộng hơn 6.000 m2; khu 
công viên nước rộng 60.000 m2 với nhiều 
trò chơi mạo hiểm kỳ thú; khu sân khấu 
nhạc nước và biểu diễn ngoài trời với sức 
chứa hơn 5.000 chỗ ngồi; trung tâm hội 
nghị và biểu diễn đa năng có sức chứa 
1.350 khách; thủy cung vinpearl với gần 
300 loài sinh vật biển và 90 m đường 
ngầm dưới nước…

being a salient point of vinpearl Land 
Nha trang, vinpearl amusement Park was 
built on the area of 200,000 m2, consisting 
of world-class works: world longest cable 
car (3,320 m); shopping roads with width 
of 6,000 m2; water park area of 60,000 m2 
with plentiful of adventure games; water 
music and outdoor theater with capacity of 
5,000 seats; conference center contains 
1,350 guests; vinpearl underwater World 
with nearly 300 marine creatures and 90m 
length of modern tunnel. 

coming to vinpearl amusement Park, 
visitors will experience exciting fairy 
world; participating extreme games and 
enjoying outstanding art performances 
which bring travelers a pleasurable and 
unforgettable holiday. 

viNPearL LaND viNPearL LaND
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từ sân bay cam ranh mất khoảng 1h 
đi ôtô ra bến đỗ tàu cao tốc Ninh hòa, và 
thêm 15 phút ngồi canô lướt trên sóng bạn 
đã có mặt tại six senses Ninh van bay, 
hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn tách biệt 
với thế giới bên ngoài. 

toàn bộ khu nghỉ mát nằm trải dài dọc 
theo 2 km bờ biển với 58 biệt thự mái lá 
nằm rải rác trên các vách đá, lưng chừng 
đồi và dọc theo bãi biển. toàn bộ biệt thự 
đều được dựng bằng gỗ nhưng hạn chế 
sử dụng đinh. các điểm nối với nhau đều 
bằng mộng được chốt bằng tre theo lối 
kiến trúc nhà của người xưa.

Ở six senses Ninh van bay, du khách 
sẽ thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt, hòa mình 
vào cảnh thiên nhiên với biển xanh cát 
trắng, với các dịch vụ spa, chèo thuyền, 
câu cá, lặn biển... 

six senses Ninh van bay là khu nghỉ 
dưỡng tuyệt đối bảo tồn thiên nhiên, thân 
thiện với môi trường.

six senses Ninh van bay sits on a 
dramatic bay that gives the feeling of an 
island, with impressive rock formations 
overlooking the east sea. White sand 
beach and towering mountains add to 
the sense of being intimately at one with 
nature.

the resort boasts beachfront and over 
water villas, as well as villas nestled into 
the island’s rock formations, a stunning 
feature for this multi-award-winning resort. 
choose to join an excursion or make use 
of the resort’s facilities and wide variety 
of sporting equipment the resort will make 
tourists’ experiences truly unique and 
unforgettable. 

one more excited thing of the resort 
is that it use its own time zone. as soon 
as putting the leg on the resort, tourists 
are notified this information. time will be 
adjusted plus one hour. it means that if 
time in Ninh van is 8 am, time in Nha trang 
is just 7 am. so, tourists can feel a longer 
day to have more time for relaxation with 
beautiful landscape of the bay. 

six seNses NiNh vaN bay six seNses NiNh vaN bay
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DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism  
add: 01-03 Ngo Quyen st, Nha trang city 

 tel: 84.58.3822229; Fax: 84.58.3822260
Tourism office 
 tel: 84.58.3828726
Tourism PromoTion cenTer 
 add: 61 yersin, Nha trang city 
 tel: 84.58.3829357 - 3561135
 Fax: 84.58.3829357
 email: khanhhoattpc@yahoo.com.vn

 Web: www.nhatrang-travel.com

nHa Trang Tourism informaTion cenTer 
 add: 42 tran Phu st, Nha trang city
 tel: 84.58.3528000
 email: khanhhoattpc@yahoo.com.vn 
Tourism informaTion Desk aT cam ranH 

inTernaTional airPorT 
 tel: 84.58.36532946
 email: khanhhoattpc@yahoo.com.vn 

DestiNatioN

conservaTion cenTer of kHanH Hoa relics  
 add: 72 thong Nhat st, Nha trang city
 tel: 84.58.3813758 
long PHu TourisT comPnay 
 add: Da chong, vinh Luong, Nha trang city  
 tel: 84.58.3839067
yangBay Park  
 add: Khanh Phu, Khanh vinh 
 tel: 84.58.3792345 – 3792320
kHanH Hoa BirD’nesT comPany  
 saNest tourist  
 add: 89 thong Nhat st, Nha trang city  
 tel: 84.58.3818189
 tic tour 
 add: 17b hoang hoa tham st, Nha trang city 
 tel: 84.58.3821227

accomoDatioN

siX senses ninH van Bay – Hong Hai TourisT 
comPany 

 add: van Dang, vinh Luong, Nha trang  
 tel: 84.58.3524703; Fax: 84.58.3524701
vinPearl lanD – vinPearl comPany
 add: Phu Quy tourist port, vinh Nguyen, Nha 

trang city  
 tel: 84.58.3598188

cuisiNe

kHanH Hoa BirD’nesT comPany  
 add: 89 thong Nhat st, Nha trang city 
 tel: 84.58.3818189

eNtertaiNmeNt

vieTnam rainBow comPany – Diving service 
 add: 90a hung vuong st, Nha trang city
 tel: 84.58.3524351 - 0905119193

ecoTourism comPany -  sea sPorTs 
 add: 25/2a hung vuong st, Nha trang city
 tel: 84.58.3526396
vieTnam yacHTing comPany - souTHern ligHT 

yacHTing
 add: 07 hien Luong st, Phuoc hoa, Nha trang 
 mobile: 0972539040
vinPearl lanD    
 add: Phu Quy tourist port, vinh Nguyen, Nha 

trang  city
 tel: 84.58.3598188

traNsPortatioN

airline 
 cam raNh iNterNatioNaL airPort 
 add: Nguyen tat thanh, cam Nghia, cam 

ranh 
 tel: 84.58.3989988 - 3989918 - 3989921
 Fax: 84.58.3989908 - 3989906
 email: camranh@vietnamairport.vn

railway 
 Nha traNG traiN statioN 
 add: 17 thai Nguyen, Phuoc tan, Nha trang 

city 
 tel: 84.58.3822113; F ax: 84.58.3811117
roaD 
 North Nha traNG bus statioN 

 add: No 01 road 2-4, Nha trang city  
 tel: 84.58.3838799 - 3838788 - 3836541
 south Nha traNG bus statioN 
 add: 58 road 23-10, Nha trang city  
 tel: 84.58.3822192 - 3561649 - 3820227
 cam raNh bus statioN 

 add: road No. 7, cam Loc ward, cam ranh 
city  

 tel: 84.58.3952519 - 3854119
 NiNh hoa bus statioN 

 add: Ninh Giang commune, Ninh hoa 
 tel: 84.58.3845981 - 3844359
TaXi
 airPort taxi  tel: 84.58.3528.528 - 62626262
 emasco taxi: tel: 84.58.3515151 - 3521521
 mai LiNh taxi: tel: 84.58. 38383838
 Nha traNG taxi tel: 84.58. 3511511

other services

muD BaTHing
 sao mai 21st ceNtury comPaNy

 add: Group 15, Ngoc son, Ngoc hiep, Nha 
trang city.

 tel: 84.58.3837293
 PoNaGa comPaNy 
 add: Phuoc trung hamlet, Phuoc Dong 

commune, Nha trang city 
 mobile: 0904410501
 Nha traNG hot sPriNG comPaNy – seaFooD 

F17

 add: Group 19, xuan Ngoc hamlet, vinh Ngoc 
commune, Nha trang city  

 tel: 84.58.3837837 - Fax: 84.58.3838838

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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cách thành phố Phan rang - tháp 
chàm 5 km về phía đông, bãi biển Ninh 
chữ có chiều dài 10 km, là một trong 9 bãi 
biển đẹp nhất việt Nam. Khí hậu nắng ấm 
quanh năm, bờ biển cong hình bán nguyệt 
tạo thành những triền cát trắng mịn tuyệt 
đẹp hòa cùng làn nước trong xanh và độ 
dốc đáy biển thoai thoải, an toàn tuyệt đối 
cho du khách tắm biển. biển Ninh chữ 
còn gắn liền với những địa danh đẹp khác 
như đầm Nại; núi đá chồng, tân an, di 
tích núi cà đú… 

5 km south of Phan rang, Ninh chu 
beach is considered as one of the most 
beautiful beaches in vietnam with more 
than 10 km length and the shape of a nice 
crescent. the original beauty of Ninh chu 
is not for a hurry trip but carefree one, so 
as to enjoy the fresh air of the sea area. 
tourist can entertain themselves freely in 
the cool and blue water, contemplating 
purple sunset on the long stretching 
sandal slopes, and the small dreamlike 
villages near the seaport.  

đặc biệt là du khách có thể thoải mái 
du lịch ở đây với chi phí tiết kiệm vì giá 
phòng khách sạn khá rẻ, ít phụ phí; đồ ăn 
bán dọc bãi biển có giá bình dân nhưng 
ngon và chất lượng. 

Nằm ở tâm điểm của vòng tròn du lịch 
Ninh thuận, nên từ Ninh chữ du khách có 
thể thuận tiện tới nhiều điểm tham quan 
khác như vịnh vĩnh hy, vườn Nho thái an, 
bãi rùa đẻ, suối Lồ ồ về hướng bắc; cồn 
cát Nam cương, mũi Dinh, làng nghề dệt 
thổ cẩm chăm mỹ Nghiệp, gốm bàu trúc, 
cà Ná về hướng Nam; trang trại Nho - 
táo ba mọi, tháp Po Klongrai cổ kính, 
suối nóng Krông Pha, đèo Ngoạn mục về 
hướng tây…

besides the nice landscape, is that 
tourists could save a lot when choosing 
Ninh chu beach as a destination for their 
vacation. the tidy, clean, and fairly good-
conditioned hotels and hostels are at 
cheap prices. moreover, they are mostly 
nearby the beach, which helps save 
transportation cost. the food is of quite 
deliciousness, but at only reasonable 
prices, too, and available almost 
everywhere.

biểN NiNh chỮ - bìNh sơN NiNh chu beach – biNh soN
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với 80% diện tích rừng tự nhiên, vườn 
quốc gia Phước bình (thuộc tỉnh Ninh 
thuận) nằm tiếp giáp với vườn quốc gia bi 
Doup - Núi bà tạo thành khu vực bảo tồn 
thiên nhiên rộng lớn. vườn có giá trị cao 
về cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học 
với nhiều nguồn gen động, thực vật, trong 
đó có 50 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ 
việt Nam 2000, và 29 loài nằm trong sách 
đỏ thế giới iucN năm 2006.

Phuoc binh National Park is a primary 
forest of high value in respect of natural 
landscape, biodiversity with many 
genetic sources of rare plant and animal 
characterizing for tropical ecosystem.

hiện trong lâm phần vườn Quốc gia 
Phước bình có hai dân tộc raglai và 
churu sinh sống với những nét bản sắc 
văn hóa xã hội đặc trưng như chế độ mẫu 
hệ, ở nhà sàn, đánh mã la, đàn đá, hát sử 
thi, các điệu múa, cây đàn cha Py... 

đến vườn Quốc gia Phước bình, 
du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm 
những tour du lịch đầy thú vị như: du lịch 
mạo hiểm thả bè trên sông cái, suối đa 
mây - Núi Gia rích (1.926 m) - đến vườn 
quốc gia bi Duop - Núi bà (Lâm đồng), 
tham quan di tích lịch sử trận địa đá Pi 
Năng tắc...

currently, Phuoc binh National Park 
has 513 species of plants and more 
than 240 species of animals belonging 
91 families, 27 sets and four classes 
including animal, bird, reptile and frog, 
of which many are rare species listed in 
vietnam and iucN’s red book (2000) 
such as forest cat, java pangolin, flying 
squirrels, geckos, land dragon, iguanas, 
species of bird, python, snake.

coming to Phuoc binh National Park, 
tourists will find the stillness of nature, 
visit historic relics such as bac ai rock trap 
on Gia tuc pass top, which is associated 
with the name of Pinang tac hero – paly 
bird of raglai population.

vườN Quốc Gia Phước bìNh Phuoc biNh NatioNaL ParK
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vườn quốc gia Núi chúa được đánh 
giá là rừng khô hạn độc đáo duy nhất và 
đặc trưng cho hệ sinh thái khô hạn ở đông 
Nam á. 

vườn được phân bố trên phức hệ núi 
có ba mặt giáp biển với nhiều thắng cảnh 
rất đẹp như bãi chà Là (bình tiên), bãi 
thùng, bãi đá vách, bãi bà điên, “hồ 
treo” nằm ở cao độ 250 m so với mực nước 
biển trên núi đá vách... thực sự cuốn hút 
khách du lịch.

With the total natural area of 29,865 
ha, located in the boundary of the five 
communes of Ninh hai District, Nui chua 
National Park are actually attracted 
tourists to the outstanding value of the 
topography, terrain, climate and high 
biological diversity. 

hiện đã có nhiều tour du lịch khám 
phá nơi đây bằng đường bộ hoặc đường 
thuỷ rất thú vị như: đi bộ, leo núi, tham 
quan rừng; thăm làng đồng bào dân tộc và 
tham quan xưởng thủ công mỹ nghệ; thăm 
quan bãi rùa biển đẻ; đi tàu đáy kính xem 
san hô, thưởng thức cảnh đẹp ven  biển; 
lặn có ống thở xem san hô, du lịch mạo 
hiểm; du lịch sinh thái cộng đồng…

Nui chua National Park is home to the 
fry forest ecosystem typically with many 
clustered species and plentiful number 
and types. according to the initial survey 
of scientists, this place has 1,265 plants 
and 306 animal species; particularly there 
are many species of rare plants.

there is the lake on the mountain Da 
vach with the diameter of 80m, although 
it is situated in the extreme dry area but 
it still has water all year round. rock 
strata along the lake are more popular 
undulating; the landscape is like a 
“bonsai”. conversely Lo o stream, Dong 
Nha stream, Kien Kien streame, there are 
many high waterfalls, which create nice 
landscape.

vườN Quốc Gia Núi chúa Nui chua NatioNaL ParK
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Nằm cách thành phố Phan rang - 
tháp chàm 42 km theo hướng đông bắc, 
vịnh vĩnh hy thuộc thôn vĩnh hy, xã vĩnh 
hải, huyện Ninh hải được đánh giá là một 
trong những vịnh đẹp nhất việt Nam. 

vịnh gồm nhiều nhánh sông, suối đổ 
ra biển, những bãi cát trắng mịn, nước 
trong xanh, cùng với các điểm tham quan 
như suối Lồ ồ, bãi bà điên, cà tiên, bãi 
cốc, bãi hời, bãi thùng, bãi Lớn, mũi đá 
vách… thích hợp cho việc phát triển du lịch 
nghỉ dưỡng biển. 

the vinh hy bay is located in vinh 
hai village, surrounded by white sand 
beaches, majestic with towering rock 
mountains and mysterious caves and 
poetic with cascading waterfalls creating 
streams in vast dense forest. 

visitors can take some activities such 
as: dip in the stream water, go fishing, 
climbing, caving, enjoy clear atmosphere 
or take a cruise in the bay to see the coral 
reefs and the many islands and rocks with 
their fascinating shapes. 

đến vĩnh hy, ngoài tour tham quan 
vịnh theo hành trình vòng cung từ tây sa 
qua hòn tai, sau đó về hòn Phụ, bò bò, 
mũi yến trên những chiếc tàu du lịch có 
đáy tàu làm bằng kính trong suốt để ngắm 
san hô, du khách còn có thể lựa chọn 
khám phá hấp dẫn và phong phú như: leo 
núi mạo hiểm, câu cá, tắm và lặn biển, 
tham quan tìm hiểu các làng chài và nghề 
truyền thống…

there are many beaches to choose 
for both amateur and strong swimmers, 
such as ba Dien (crazy woman), coc 
(cup), and tien (fairy) beaches in the bay, 
and thung, hoi, binh tien beaches which 
slope gently to the sea.

over time the landscape may change 
as the rocks are transformed by the 
waves, however the magnificence of vinh 
hy continues to attract visitors from near 
and far.

vịNh vĨNh hy viNh hy bay
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tháp Po Klong Garai nằm trên đường 
bác ái thuộc thành phố Phan rang - tháp 
chàm, là tên gọi chung cho một cụm tháp 
chàm hùng vĩ và đẹp nhất còn lại ở việt 
Nam. 

đây là một tổng thể bao gồm ba tháp: 
tháp chính (cao 20,5 m), tháp lửa (cao 
9,31 m), tháp cổng (cao 8,56 m); có trình 
độ kiến trúc, nghệ thuật, điêu khắc đạt đến 
đỉnh cao. tháp được xây dựng vào cuối 
thế kỷ xiii trong vương triều simhavarman 
iii (chế mân) thờ vua Po Klong Garai 
(1151 - 1205), là vị vua có công phát triển 
đại thủy nông, xây đập chaklin (đập Nha 
trinh ngày nay) và hai mương dẫn nước 
cho dân cày cấy.

the Po Klong Garai towers is 
located on trau hill, approximately 9 km 
northwest of Phan rang - thap cham 
city near thap cham railway station in 
Ninh thuan Province.

the towers were built to worship King 
Po Klong Garai, who did great service to 
the country and people (according to the 
legend, he suffered from leprosy). the 
king is hailed by the cham people as the 
God of Water.

 Nét đặc trưng của tháp Po Klong 
Garai là quần thể kiến trúc còn nguyên 
vẹn và đẹp nhất trong những tháp chăm 
còn tồn tại cho đến ngày nay. đây là nơi 
tụ hội của đồng bào chăm vào dịp lễ hội 
Katê (thường vào cuối tháng 9 và đầu 
tháng 10 dương lịch), là lễ hội cấp quốc 
gia, được tổ chức đồng loạt cùng các tháp 
Po rômê, đền Po inưgar có quy mô lớn 2 
năm một lần. 

the towers consist of three towers, 
which remain from a group of six towers 
constructed in the late 13th century and 
early 14th century, being marvelous 
towers, reaching the peak of the cham 
architectural art. this is also the place for 
the cham people in Ninh thuan Province 
to do rituals during the annual Kate 
Festival.

Di tích tháP Po KLoNG Garai the Po KLoNG Garai toWers
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Làng gốm bàu trúc thuộc thị trấn 
Phước Dân, huyện Ninh Phước, cách 
thành phố Phan rang - tháp chàm 9 km 
về hướng Nam theo đường Quốc lộ 1a. 
Nét đặc trưng của gốm bàu trúc nằm ở 
chỗ phương pháp làm gốm hoàn toàn thủ 
công từ khâu nhào nặn, tạo hình đến khi 
nung thành phẩm. từ vật liệu chủ yếu là 
đất sét sông Quao pha cát cùng với dụng 
cụ là những vòng tre, vỏ sò, ốc biển… qua 
bàn tay khéo léo của những người phụ nữ 
chăm đã trở thành những vật dụng có hồn 
và đầy sức sống. 

bau truc Pottery village of cham 
ethnic minority is one of the oldest pottery 
villages in south east asia. the small 
village is home to more than 400 families, 
of which 85% are in the traditional pottery 
business. 

sản phẩm gốm của làng nghề gồm 
2 loại: gốm dân dụng và gốm mỹ nghệ. 
trong đó, gốm mỹ nghệ với nhiều kiểu 
dáng, họa tiết phong phú, đa dạng về 
chủng loại như: lọ hoa, bình nước, đèn 
ngủ, đèn trang trí, các hình tượng văn hoá 
chămpa,… được sử dụng trang trí nghệ 
thuật và trở thành những sản phẩm nổi 
tiếng được tiêu thụ trong nước và quốc tế, 
đồng thời là sản phẩm lưu niệm cho du 
khách.

People in bau truc use their skillful 
hands, bamboo - made circles and shells 
to create priceless works. it is surprising 
that while the Kinh people have switched 
to using wheel as an indispensable tool, 
their cham counterparts on the contrary 
still rely on talent hands and rudimentary 
tools. to create a pottery product, a 
cham craftsman only needs an anvil, not 
a potter’s wheel. 

the material that takes an important 
role in creating real made-in-bau truc 
is pottery special clay. the clay is taken 
from the banks of the Quao river and is 
very flexible, durable when being fired.

LàNG NGhề truyềN thốNG Gốm 
bàu trúc

bau truc Pottery viLLaGe 



112

N
iN

h
 t

h
u

ậ
N

Làng chăm mỹ Nghiệp là làng nghề 
cổ thuộc huyện Ninh Phước, nằm cách 
thành phố Phan rang - tháp chàm 10 
km về phía Nam theo Quốc lộ 1a. cùng 
với làng Gốm bàu trúc, đây được xem là 
làng nghề cổ nhất đông Nam á. 

Nét độc đáo của làng nghề cổ này 
chính là việc người dân dệt vải theo cách 
thủ công truyền thống, không hề sử dụng 
máy móc, trong tất cả các công đoạn như: 
sử dụng chất liệu, hoa văn, bí quyết phối 
màu hay màu nhuộm. 

the traditional craft of weaving 
brocade has existed for hundreds of years 
in my Nghiep village. over the years, the 
local people have maintained techniques 
on weaving brocade according to the 
traditional method that helps preserve the 
cham cultural features. 

Làng dệt mỹ Nghiệp hiện nay có 838 
hộ làm nghề dệt thổ cẩm. sản phẩm thổ 
cẩm chăm mỹ Nghiệp với những hoa văn 
độc đáo, đa dạng, nhiều mẫu mã, có giá 
trị sử dụng và mang bản sắc văn hóa dân 
tộc chăm như: tấm ra, chăn, túi xách, 
khăn bàn, y phục, quần áo, ba lô, cà vạt, 
ví nam - nữ…

each brocade made by my Nghiep 
villagers is different from others in terms 
of patterns, motifs and designs even 
though they are made by one weaver. it is 
the unique feature of my Nghiep brocade 
products. on the background colours of 
red and black, the typical colours of cham 
brocade, are diverse patterns, such as 
basic geometric shapes, clouds, dragons 
and animals. the patterns on the cham 
women’s costumes also reflect their 
position and class in society.

besides traditional products, the 
my Nghiep villagers now make various 
products, such as bags, purses and 
backpacks which are sold in the domestic 
market and exported to Japan, German, 
France and the us. cham ethnic weaving 
is a kind of the long - standing hand 
weaving. Nowadays, my Nghiep village 
is a famous village of cham ethnic 
weaving.

LàNG NGhề Dệt thổ cẨm chăm 
mỹ NGhiệP

my NGhieP cham 
brocaDe viLLaGe
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đến Ninh thuận bạn đừng quên 
thưởng thức hai món ăn tinh túy của nơi 
này, đó là bánh xèo, bánh căn. 

bánh căn Phan rang phải được dùng 
khuôn nặn từ đất sét sông Quao của làng 
gốm bàu trúc, kết hợp trọn vẹn với tài làm 
bánh của người Ninh thuận mới cho ra 
những chiếc bánh ngon, có hương vị độc 
đáo và thú vị. 

chiếc bánh căn trắng tinh, nóng hổi, 
bên trên là trứng, thịt, tôm, mực… tùy theo 
ý thích của thực khách, được cạy ra khi 
vừa chín tới là được thả ngay vào tô hành 
lá xắt nhuyễn. chiếc bánh điểm thêm màu 
xanh của hành lá, nhìn càng ngon.

coming to Ninh thuan, tourists cannot 
ignore its two spiritual disks: banh xeo 
and banh can. banh can is popular food 
throughout the central region, however 
people said that it firstly appeared in Phan 
rang. only eating banh can in Phan 
rang, tourists have deep feeling about 
deliciousness, unique and interesting of 
this speciality. hot white banh can with 
some egg, pork and shrimp on the top is 
taken up and put into a bowl with available 
tiny slices of green onion creating a very 
delicious food. 

bánh xèo được đổ bằng bột gạo với 
nhân tôm, thịt, giá sống. Những cái bánh 
nhỏ bằng bàn tay nóng hổi, thơm lừng ăn 
kèm với những loại nước chấm và rau đặc 
trưng của xứ sở hoa xương rồng, ăn hoài 
cũng chỉ no mà không ngán. 

banh xeo is made by rice flour and 
shrimp, pork meat and fresh bean sprout. 
enjoying small banh xeo with typical 
sauces and vegetables of cactus flower 
homeland, tourists will have only full 
feeling but never depressiable.

báNh xÈo, báNh căN PhaN raNG PhaN raNG baNh xeo – 
baNh caN
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sứa biển từ lâu đã trở thành món ăn 
đặc sản trong các nhà hàng ở thành phố 
biển Phan rang. Du khách có thể thưởng 
thức một tô bún sứa - chả cá ở quán “bún 
sứa, cá Kiều” (số 25 đường Lê Lợi, tP. 
Phan rang) - quán bún sứa duy nhất tồn 
tại và phát triển gần 20 năm nay, có hương 
vị đặc sắc rất riêng.

Phan rang has a secret. that is its 
own version of noodle: Jelly fish noodle. 

Jelly fish has become a speciality at 
restaurants in the sea city. coming to 
Phan rang, tourist should enjoy a bowl 
of jelly fish noodle at “Kieu jelly fish 
noodle” restaurant, the only restaurant 
in Ninh thuan province has existed and 
developed for over 20 years with unique 
taste.

bún sứa Phan rang chỉ có sứa tai mềm 
mại, mập căng, hoặc sứa chân nhiều tua 
dai và giòn như sụn, xen lẫn những miếng 
chả cá chiên vàng. 

món ăn này còn là sự hòa hợp giữa âm 
(là những khoanh sứa khô) và dương (là 
những con sứa tươi). hai phần sứa tươi, 
một phần sứa khô như là một sự tung hứng 
của bản hòa âm đa thanh của biển cả.

Phan rang jelly fish noodle is made 
without shrimp, crab or pork meat, only 
soft jelly fish meat with fried fish slices. 
this disk is also combination of one part 
of dry jelly fish and two parts of fresh jelly 
fish which creates multi-sound music of 
the sea.

búN sứa PhaN raNG PhaN raNG JeLLy Fish NooDLe
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cơm gà Phan rang được nấu theo 
kiểu cổ điển với hương vị độc đáo là một 
món ăn hấp dẫn đối với du khách khi dừng 
chân ở đất Phan rang, Ninh thuận. 

bí quyết để tạo nên nét hấp dẫn riêng 
có của cơm gà Phan rang là lựa chọn gà 
mái một lứa, loại gạo dẻo thơm hạt dài và 
một quy trình nấu công phu.

While chicken rice dishes are popular 
throughout vietnam, presenting the 
chicken in the unique and traditional 
fashion is a Phan rang specialty – Ninh 
thuan Province.

điểm khác biệt trong việc thưởng thức 
cơm gà Phan rang so với nơi khác là gà 
được chặt thành miếng to vừa đủ ăn, cơm 
và thịt gà được bày dọn riêng biệt. 

các loại gia vị đi kèm cũng rất phong 
phú, rau thì có dưa leo và rau răm; nước 
chấm có nhiều loại, từ đơn giản nhất là 
muối tiêu chanh hoặc muối ớt, đến mắm 
thắm (được chế biến từ tỏi, ớt tươi, đường, 
bột ngọt, nước mắm pha loãng). Nhưng 
điều tạo nên hương vị độc đáo của cơm 
gà Phan rang chính là nước chấm chua 
(thường gọi là nước hèm, được chế biến 
từ nước cơm rượu) có tác dụng kích thích 
ngon miệng, tăng sự cảm nhận về vị ngọt 
của thịt gà và vị béo, bùi của cơm.

the secret to making really great rice 
is using fresh chicken broth made from 
young hens and adding in spices such as 
ginger, garlic and salt. another important 
element is cooking the rice using coals 
rather than electricity.  

the chicken rice dish is garnished 
with fresh cucumbers, fraknotweed 
and three types of sauces. Guests can 
choose either a pepper, salt and lemon 
juice sauce, a ground red chili with sugar 
and garlic sauce or a milky green sauce 
consisting of brewer’s grains, ground 
green chili, fish sauce and sugar.

cơm Gà PhaN raNG PhaN raNG chicKeN rice 
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Ninh thuận là địa phương nhiều nắng 
nhất ở việt Nam, khí hậu khô hanh, đất 
phù sa rất phù hợp với sự phát triển của 
các loại cây ăn quả như nho và táo. Nghề 
trồng nho đã được phát triển từ rất lâu nên 
Ninh thuận còn được xem là quê hương 
của nho việt Nam; còn cây táo cũng đã 
được phát triển khoảng 20 năm, mang 
lại nhiều doanh thu cho người dân Ninh 
thuận.

Ninh thuan Province is a place that 
has many grape and apple gardens in 
viet Nam. Presently, the most famous 
grape and apple brand names in vietnam 
market are from Ninh thuan. 

the grape and apple garden 
owners in Ninh thuan have already 
applied biological fin- ished products in 
manufacturing for high capacity with free 
noxious chemical. 

trong cái nắng gió khô khan của Ninh 
thuận, những giống nho, táo trồng nơi 
đây trở nên đặc biệt ngon ngọt, trái trĩu 
oằn giàn trở thành đặc sản nổi tiếng. từ 
đây, người Ninh thuận chế biến ra nhiều 
món đặc sản hấp dẫn, giàu chất dinh 
dưỡng như rượu vang nho, mật nho, mứt 
nho, táo sấy… 

Những vườn nho, táo xanh tươi trái trĩu 
kín giàn cũng dần trở thành một địa chỉ 
du lịch sinh thái được yêu thích của Ninh 
thuận.

sweet-smelling and crispy grapes 
and apples are the result of modern 
technology applica- tion into raising them. 
Grapes and apples of Ninh thuan are 
not only crispy and sweet-smelling and 
delicious but also safe for consumers and 
cost only 1/3 price compared with price 
of thais grapes and apples. beside fresh 
grapes and apples, Ninh thuan is aslo 
co-operating with companies inside and 
outside of the province to produce other 
products from grapes and apples such as 
grape powder, grape and apple wine...

Nho, táo NiNh thuậN NiNh thuaN GraPe – aPPLe 
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cách thành phố Phan rang - tháp 
chàm khoảng 5 km, đi dọc theo bãi biển 
Ninh chữ nổi tiếng là đến aniise villa 
resort. đây là nơi du khách sẽ bị cuốn hút 
một cách bất ngờ, thú vị bởi vẻ đẹp khác 
biệt, quyến rũ của một vùng đất còn lưu 
giữ nét độc đáo của nền văn hóa chămpa 
và một vùng biển nguyên sơ đang đợi chờ 
được khám phá.

away from Phan rang – thap cham 
city about 5 km, along with Ninh chu 
beach is the attractive tourism destination: 
aniise villa resort. come to this resort, 
tourists will be impressive and fascinated 
by unique and charming beauty of the 
primitive region where remaining cham 
culture. 

aniies villa resort with advanced 
and professional services will bring 
warm feelings about a peaceful rest 
area. the resort has adequate system of 
hydropower pool, modern tennis ground, 
exercise bycicle and attractive visit tours 
which respond to tourists’ expectation. 

resort aniies villa có hệ thống hồ bơi 
thủy lực, sân tennis hiện đại, đi xe đạp thể 
thao thư giãn, các tour tham quan… đáp 
ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao của 
du khách.

bên cạnh đó, nhà hàng aniise và nhà 
hàng viP có thể phục vụ đến 250 khách 
với thực đơn phong phú, đa dạng các món 
ăn á - Âu và đặc sản địa phương. Phòng 
hội nghị, hội thảo cho hơn 100 người, 
được tổ chức phục vụ các sự kiện một 
cách chuyên nghiệp, hiện đại. 

besides, aniise and viP restaurants 
have capacity to serve more than 250 
guests with diversity of asia and european 
foods and local specialities. moreover, the 
resort is able to provide meeting rooms 
and conference rooms with over 100 seats, 
favoring for big events organization. 

aNiies viLLa resort aNiies viLLa resort
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DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism

 add: 16/4 street, my binh ward, Phan rang-
thap cham 

 tel: 84.68.3830360;  Fax: 84.68.3822627
 email: sovhttdl@ninhthuan.gov.vn

Tourism eXPerT Bureau
 tel: 84.68.3826048
Tourism PromoTion cenTer 
 add: 02 tran Quang Dieu, Phan rang-thap 

cham city 
 tel: 84.68.3828506; Fax: 84.68.3828507
 Website: www.ninhthuantourist.com

 email: trungtamttxtdlninhthuan@gmail.com

DestiNatioN

managemenT BoarD of naTional Park 
 add: Phuoc binh commune, bac ai district, 

Ninh thuan Province 
 tel: 84.68.3842987
managemenT BoarD of nui cHua naTional Park 
 add: Khanh hiep hamlet, Khanh hai commune, 

Ninh hai district, Ninh thuan 
 tel: 84.68.3876357
Po klong garai Tower 
 add: 45 bac ai, Do vinh ward, Phan rang- 

thap cham 
 tel: 84.68.3888116

accomoDatioN

aniise villa resorT 
 add: yen Ninh street, Khanh hai, Ninh hai, 

Ninh thuan. 
 tel: 84-68.6251867 / 6251868 - Fax : 84-

68.6267164
 email: aniiseresort@gmail.com

 Website: www.aniisevillaresort.com

golDen cHicken resorT
 add: yen Ninh street, Khanh hai, Ninh hai, 

Ninh thuan 
 tel: 3874899 - Fax: 3875499 
 email: congavangresort82@yahoo.com

 Website: congavangresort.com

saigon- ninH cHu HoTel 
 add: Khanh hai, Ninh hai, Ninh thuan 
 tel: 3876000; 3873120; 3876011 
 Fax: 3873023 
 www.saigonninhchuhotel.com.vn

 email: thanhninhchu@ymail.com

cuisiNe

counTry Pancakes
 ho xuan huong street, Phan rang- thap 

cham  tran Quang Dieu street, Phan rang- 
thap cham

 26/6 Quang trung, Phan rang- thap cham
cuisine ninH cHu BeacH area 

 yen Ninh street, Phan rang- thap cham
cHicken rice

 Phuoc thaNh restauraNt 

 add: 03 tran Quang Dieu, Phan rang- thap 
cham 

 tel: 84.68.3824712
 KhaNh Ky restauraNt

 add: 61 tran Quang Dieu, Phan rang- thap 
cham

 tel: 0933638686
 hai Nam restauraNt

 add: 17 Le hong Phong, Phan rang- thap 
cham

 tel: 84.68.3825331, 0919697111
growing anD suPPlying ProDucTs from graPe
 Dai PhuoNG traDiNG & services Private 

comPaNy (braND ba moi GraPe)

 add: hiep hoa hamlet, Phuoc thuan commune, 
Ninh Phuoc district, Ninh thuan 

 tel: 84.68.3968048 - 0918 143 555
 Website: nhobamoi.com.vn

 email: nhobamoi@gmail.com

 tri hieP GraPe WiNe shoP

 add: highway 1a, Long binh, Ninh Phuoc 
district, Ninh thuan 

 tel: 84.68.2215550 - 0166 848 4323
 Website: ruouvangtrihiep.com

 email: ruouvangtrihiep@gmail.com

 viet NGhi GraPe WiNe maNuFacturer 

 add: 88 hai thuong Lan ong, tan tai ward, 
Phan rang- thap cham city, Ninh thuan 

 tel: 84.68.3834996 - 0918 298 708
 Website: vangvietnghi.com

 email: vangvietnghi@yahoo.com.vn

 

traNsPortatioN

railway
 thaP cham statioN

 add: Do vinh- thap cham- Ninh thuan 
 tel: 84.68.3888084
 raiWay ticKet aGeNt

 add: 351 thong Nhat, Phan rang- thap cham 
city

 tel: 84.68.3834008
roaD
 PhaN raNG bus statioN

 add: 23 thong Nhat, Phan rang- thap cham 
city

 tel: 84.68.3822926
 Quoc truNG bus statioN

 add: 347a Ngo Gia tu, Phan rang- thap cham 
city 

car renT service  
 miNh vu car reNt service

 add: 23 tran Quang Dieu, Phan rang- thap 
cham city 

 tel: 84.68.833616
 PhoNG Phu car service

 add: 94 Ngo Gia tu, Phan rang- thap cham
 tel: 84.68.825281
taxi

  TaXi ninH THuan: 84.68.888111
 TaXi mai linH: 84.68.898989

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN
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đồi cát bay thuộc phường mũi Né có 
diện tích rộng hàng chục héc ta với những 
đồi cát chập chùng xa ngút mắt là món 
quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho 
Phan thiết - bình thuận. 

mui Ne sand Dune is a priceless gift 
that has been given by nature to binh 
thuan. mui Ne sand Dune is sometimes 
calls Flying sand Dune because it always 
changes its shapes and colors, creating 
attractive, charming forms that give 
tourists good impressions. 

Gọi là đồi cát bay vì nó thường xuyên 
thay đổi hình dạng tạo nên những hình 
thái hấp dẫn, thu hút và luôn để lại những 
ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, đồng 
thời còn là đề tài để các nhà nhiếp ảnh 
trong nước và quốc tế khai thác nguồn 
cảm hứng vô tận để sáng tác nghệ thuật. 

cát ở đây có gần vài chục màu khác 
nhau là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để 
tạo ra những bức tranh cát nhiều màu sắc 
độc đáo.

với những nét đẹp và sự độc đáo riêng 
có của mình, đồi cát bay mũi Né luôn là 
điểm đến thú vị đối với du khách.

over the years, the Flying sand Dune 
is a topic used by local and international 
photographers as an endless inspiration 
on their artistic path. sand here has 
several dozens of colors that have 
encharmed sand-painting artists when 
they are searching for materials to create 
exquisitely colorful sandpaitings.tourists 
can visit the sand dune at any time of 
the day but the best times to visit are at 
sunrise and sunset when they can fully 
appreciate the colors of the dunes in their 
full pink/red splendor. 

With its beautiful and unique 
characters, Flying sand Dune has become 
a familiar tourism attraction.

đồi cát bay mŨi NÉ mui Ne FLyiNG saND DuNe
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bàu trắng thuộc xã hòa thắng, huyện 
bắc bình, cách Phan thiết khoảng trên 60 
km về phía bắc. điều kỳ thú ở đây là giữa 
vùng cát trắng mênh mông lại có những 
bàu nước tự nhiên trong vắt, quanh năm 
xanh ngắt màu trời. 

it’s hard to imagine in the middle of 
a land with severe weather, year-round 
drought, sunshine on uninterrupted bare 
sand dunes, there has been a vast lake 
many generations ago namely bau trang. 
the lake is separated by a strip of land 
created by ancient people at the narrowest 
part to get around, from then called bau 
ong (mr. Lake) and bau ba (mrs. Lake).

tương truyền trước đây là một dòng 
sông, do cát lấp mà dần trở thành một hồ, 
rồi hai hồ, dù ở giữa cát nhưng trải qua 
bao năm nước hồ chưa từng khô cạn. 
theo đo đạc, ước tính chỗ sâu nhất của 
hồ trên 19 m. 

đây là nguồn nước ngọt quý báu cho 
một vùng khô hạn, dân gian biết ơn nên 
xem hồ cũng như người, đặt tên cho hồ 
là bàu ông, bàu bà, tượng trưng cho âm 
dương hài hòa, hưng thịnh. 

trên mặt hồ có nhiều sen mọc, từ cuối 
xuân đến hè, sen nở hồng mặt hồ càng 
làm tăng thêm vẻ thơ mộng hữu tình của 
nơi này. Những dải đồi cát trắng tinh thoai 
thoải uốn lượn xung quanh hồ sâu xanh 
ngăn ngắt. hồ sen lung linh như những 
viên ngọc lam kết hợp với rubi đỏ nằm 
duyên dáng trên bờ ngực mịn màng của 
nàng trinh nữ. vậy nên du khách còn gọi 
tên cho vùng này là đồi trinh Nữ và bàu 
sen.

bau trang with pieces of full green 
lotus leaves, bearing fragrant yellow lotus 
flowers makes a water-color picture which 
is imposing and outstanding. tourists 
seem to step into the paradise when 
coming here.

Next to bau trang is a place with 
equally unique characteristics, hon hong 
sand dune, which overhangs to the sea, 
covered with pink sand, under the blazing 
sun and the attractive trinh Nu hill (virgin 
hill). as its name under the gaze of a 
romantic heart, this sand hill, especially 
in the sunrise or the sunset, looks like a 
girl lying on her side and stretching her 
bare feet.

the White Lake is binh thuan’s 
beautiful symbol, a primitive tourist 
attraction, an indispensable choice for a 
trip to Phan thiet city.

bàu trẮNG White LaKe
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tọa lạc trên đỉnh núi tà cú, chùa 
Núi được xây dựng từ năm 1897, thuộc 
địa phận xã tân Lập, huyện hàm thuận 
Nam, cách Phan thiết khoảng 30 km về  
hướng đông Nam. 

chùa Núi do nhà sư trụ trì trần hữu 
đức xây dựng ở đỉnh cao 457 m. Nơi đây 
quanh năm cỏ cây xanh tốt, suối chảy, 
chim vượn ở ngay cạnh chùa.  

the mountain Pagoda is located on ta 
cu mountain side, at the altitude of 475 m 
above sea level. this pagoda was builts 
in the late 19th and early 20 th century. 
it was founded by tran huu Duc, a well-
behaved and generous monk. 

Danh lam thắng cảnh chùa Núi nổi 
tiếng cũng nhờ phong cảnh hùng vĩ, nên 
thơ của núi rừng. mặt khác bàn tay con 
người qua nhiều thế hệ thay nhau bồi 
đắp nên những công trình kiến trúc nghệ 
thuật đồ sộ có một không hai là pho tượng 
khổng lồ “thích ca nhập niết bàn” nằm ở 
vị trí cao nhất cách chùa khoảng 100 m. 
cách đó chừng 50 m là nhóm tam thế 
Phật: a Di đà, Quan Âm bồ tát, đại thế 
chí. cả 3 pho tượng có chiều cao khoảng 
7m, với nét mặt hiền hoà đang nhìn bao 
quát thế gian như để sẵn sàng cứu nhân 
độ thế. 

chùa Núi cùng với những cánh rừng 
trong khu bảo tồn thiên nhiên đã được 
Nhà nước xếp hạng thắng cảnh quốc gia 
năm 1993.

at this pagoda, tourists can enjoy 
not only the natural beauty, but also the 
unique architectural works. Notably, there 
is a giant buddha statue lying on the side, 
49 m long and 7 m high, built by engineer 
trương Dinh y in 1962. in addition, there 
are buddha trinity statues including the 
buddha amitabha, the boddhisattva 
avalokitesvara, Dai chi boddhisattva, all 
of which are 7 m high with honest faces 
that seem to be willing to save our lives 
and supports us. 

ta cu mountain heritage site was 
classified as a national historic site by 
the ministry of culture and information on 
september 11th,1993.

chÙa Núi tà cú ta cu mouNtaiN PaGoDa
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Nổi tiếng với những bức tranh làm 
bằng cát, với chủ đề về bác hồ, tranh 
phong cảnh, chân dung... 

With a great passion for art, 
creativeness and diligence in work, Do 
Dang Phi Long and his disabled friends 
create beautiful artistic works from 
soulless grains of sand. 

everyone who visits the sand painting 
workshop of Phi Long sand Painting 
company Ltd., located in binh thuan 
province, are surely surprised by an 
enchanting world of sand paintings on 
different themes of nature, animals, 
portraits and landscapes. 

tranh cát Phi Long được tạo dựng 
bởi mồ hôi, công sức nhọc nhằn của một 
chàng trai khiếm thính nhưng đầy nghị lực 
đỗ đặng Phi Long và hiện đã có gần 200 
em khuyết tật được nhận vào làm việc tại 
đây. Những bức tranh cát không chỉ chứa 
đựng nhiều điều muốn nói của chính chủ 
nhân làm ra nó mà còn góp phần nuôi 
dưỡng, đùm bọc, dạy dỗ hàng trăm cảnh 
đời vượt lên số phận, giúp ích cho gia đình 
và xã hội. 

điểm độc đáo của tranh cát Phi Long 
là được sáng tác từ hàng chục màu cát 
tự nhiên khác nhau được tìm thấy ở bình 
thuận. hiện tranh cát là một trong những 
món quà lưu niệm độc đáo mà du khách 
lựa chọn khi đến với Phan thiết.

Phi Long sand paintings introduce to 
tourists the products which are made from 
a plentiful of sand colors, in which one of 
sands is taken form mui Ne and White 
sand Dunes. especially, visitors have 
an interesting feeling when they see the 
handicapped is paiting on the sand. 

Nowdays, Phi Long sand Painting 
becomes one of unique souvenirs tourists 
want to have when they come to visit 
Phan thiet city.

traNh cát Phi LoNG Phi LoNG saND PaiNtiNG
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Lễ hội Nghinh ông là lễ hội văn hóa 
dân gian truyền thống lâu đời của người 
hoa ở Phan thiết. theo truyền thống cứ 
2 năm 1 lần vào những năm chẵn, lễ hội 
được tổ chức đúng dịp rằm tháng 7 âm 
lịch. 

Nội dung chính của lễ hội thể hiện ước 
vọng chung của người dân, cầu cho mưa 
thuận gió hòa, quốc thái dân an, người 
dân được ấm no, hạnh phúc, làm ăn phát 
đạt.

man Welcomes festival is an ancient 
traditional folk cultural festival of chinese 
community in Phan thiet. up to now, 
it has still kept its folk cultural factors 
of chinese community. the purpose of 
this festival is to wish people favorable 
conditions, peace and safety, comfort, 
happiness, prosperity… according to the 
local tradition, this festival is celebrated 
every two years in July (lunar year – even 
years). 

Lễ hội Nghinh ông hấp dẫn du khách 
ở phần hội. có hàng ngàn người hóa trang 
thành những nhân vật trong truyền thuyết 
trung Quốc cùng hàng chục xe hoa, các 
đoàn lân - sư - rồng tham gia diễu hành 
qua các đường phố lớn của thành phố 
Phan thiết. 

Lễ hội đã được sách kỷ lục Guiness 
việt Nam công nhận là lễ hội Nghinh ông 
lớn nhất việt Nam, thu hút đông đảo nhân 
dân và du khách đón xem, nhất là cộng 
đồng người hoa ở việt Nam.

at this special festival, nearly a 
thousand people appear in different 
characters in chinese historical legend, 
together with tens of flower cars, dragon 
dances… parading along the streets, 
lined with people and tourists from parts, 
all which make the festival all the more 
interesting, sound, which partially satisfy 
local people and tourists’ spiritual needs, 
and help them feel the unique traditional 
folk cultural character of Phan thiet.

the festival is recorded as vietnam’s 
biggest man Welcomes festival by vietnam 
Guiness book, attracting the majority 
of tourists and local people, especially 
chinese people living in vietnam.

LỄ hội NGhiNh ôNG maN WeLcomes FestivaL
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hàng năm, vào các ngày từ 14 - 16/9 
Âm lịch, tại Khu di tích Lịch sử - văn hóa 
Dinh thầy thím, xã tân tiến, thị xã La 
Gi diễn ra lễ hội lớn nhân ngày giỗ thầy 
thím, đây là một trong số ít lễ hội phía 
Nam được đưa vào từ điển lễ hội việt 
Nam. 

every year, on september 14th – 16th 
(lunar calendar), the thay thim memorial 
Day is formally celebrated at the cultural 
and historic heritage site of thay thim 
temple in tan tien commune, La Gi town, 
binh thuan Province. 

vào dịp này, rất đông người dân địa 
phương và du khách đến Dinh để cầu sức 
khỏe, hạnh phúc gia đình và công việc 
làm ăn của mình được thuận lợi. Ngoài 
các nghi lễ được bảo tồn, phần hội với 
nhiều trò chơi dân gian thu hút du khách 
như: chào bả trạo, diễn xướng tích thầy, 
biểu diễn võ thuật, thi lắc thúng, gánh cá 
đi bộ, thi kéo co… tạo nên một không khí 
hội hè sôi động. 

Lễ hội Dinh thầy thím đã trở thành 
một nét văn hóa đặc sắc riêng của bình 
thuận.

this is one of a few festivals in the 
south that is listed in vietnamese Festival 
Dictionary. on this occasion, quite many 
local people and tourists come here to 
pray for good health, family happiness and 
business success. besides the preserved  
rites, the festival introduces many folk 
games like ba trao vietnamese opera 
performance about thay’life, martial 
art performance, basket shaking  race, 
fish carrying when walking, tug of war…, 
creating a  very lively atmosphere  for the 
festival. 

this festival has become binh thuan’s 
unique cultural character.

LỄ hội DiNh thầy thím thay thim memoriaL Day
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Lễ hội trung thu được tổ chức hàng 
năm vào dịp tết trung thu (rằm tháng 8 
Âm lịch) ở thành phố Phan thiết. đây là 
lễ hội thể hiện nét văn hóa đặc sắc và nét 
riêng của thành phố biển Phan thiết.

mid-autumn Festival is annually 
celebrated on august 14th (lunar year) in 
Phan thiet city. 

Du khách sẽ đắm mình trong không 
khí lễ hội rực rỡ với muôn sắc màu lung 
linh của đèn hoa được các em thiếu nhi 
diễu hành khắp Phan thiết. hình ảnh 
những chiếc lồng đèn ngộ nghĩnh tạo 
thành “dòng chảy của ánh sáng và màu 
sắc” trên đường đã làm cho các tuyến 
phố trở nên huyền ảo, đêm rằm lung linh 
khiến cho du khách hết sức ngạc nhiên, 
ấn tượng.

với những nét đặc sắc riêng có, lễ hội 
trung thu Phan thiết đã được sách kỷ 
lục Guiness việt Nam công nhận là lễ hội 
trung thu lớn nhất việt Nam.

tourists can indulge themselves into 
this imposing festival with various bright 
color lanterns carried by children on this 
night, parading around center roads, 
which give a unique cultural character 
and a spiritual impression to people, old 
and young alike because everyone has 
ever undergone beautiful moments in 
their childhood.

the festival not only features a 
unique, beautiful, mysteriously sparkling 
character, but it has an economic humane 
social significance. With its private 
characters, Phan thiet mid-autumn 
festival was classified as vietnam’s 
biggest mid-autumn festival by Guinness 
book, attracting more participants from 
local and outside binh thuan.

LỄ hội truNG thu miD-autumN FestivaL 
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mực tươi nướng, còn gọi là mực một 
nắng nướng, là món đặc sản biển nổi 
tiếng nhất của bình thuận. 

mực một nắng chỉ phơi duy nhất một 
lần nắng. mực phải chọn những con vừa 
mang từ biển về còn tươi rói, chỉ phơi sơ 
qua một nắng để thân ngoài con mực đã 
ráo hẳn nhưng bên trong thịt mực vẫn còn 
tươi rói là đạt yêu cầu. Khi nướng, mực vẫn 
giữ được độ tươi, thịt trắng thơm và dẻo. 

almost tourists who first set their foot 
in Phan thiet-binh thuan want to enjoy 
“mực một nắng” (half-day dried squid), 
a local specialty. in 2012, the half-day 
dried squid is one of top 4 specialties 
of binh thuan among the list of 14 top 
specialties of vietnam was made public 
by the vietnam records book center 
(vietKings-Guiness). 

mực một nắng cần nướng kỹ trên lửa 
than liu riu, không để lửa già. con mực 
có màu trắng tinh, khi nướng chín chuyển 
sang màu vàng. Lửa nướng vừa phải, con 
mực sẽ chín, cả trong cả ngoài, bay tỏa 
mùi thơm ngọt ngọt tự nhiên. 

thưởng thức món mực tươi nướng 
chấm tương ớt, du khách sẽ cảm nhận 
được cái nắng, cái gió và vị mặn của biển 
bình thuận.

the squid is roughly dried the first 
sunny until it turns a little pale. then, put it 
into the freezer to keep it from being fully 
dried. When tourists want to enjoy it, the 
chef just puts it into a burning pan for some 
minutes, and then gets it out and dries it 
until it is free from oil before bringing it to 
gourmets. it can also be grilled on a live-
coal oven. 

it is great to have a fried or grilled half-
day dried squid is eaten with chili sauce 
and a glass of beer. Let try the half-day 
dried squid once, it is sure that tourists 
will have an interesting feeling of sunlight, 
wind and salty taste of binh thuan sea.

mực một NẮNG haLF-Day DrieD sQuiD
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Nghề sản xuất, chế biến nước mắm tại 
Phan thiết đã hình thành cách đây hơn 
200 năm. sử dụng nguyên liệu là những 
con cá cơm nhỏ nhắn, tươi nguyên, những 
người làm nước mắm đã ủ mắm trong lu 
khạp và đem phơi ở ngoài trời. có lẽ nhờ 
cái nắng , cái gió của xứ này đã mang lại 
hương vị thơm ngon đậm đà của nước 
mắm Phan thiết nổi danh cả trăm năm 
qua.

anyone when visiting binh thuan can 
not forget special and delicious taste and 
smell of Phan thiet fish sauce.  

Nước mắm Phan thiết ngày nay đã 
trở thành một thương hiệu nổi tiếng và 
đã được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý. đến tham quan, tìm hiểu về nghề 
làm nước mắm và mua những chai nước 
mắm ngon về làm quà tặng người thân là 
một trong những tour du lịch rất nhiều du 
khách yêu thích.

Phan thiet fish sauce is a second to 
none. thanks to its moreish and sweet 
taste of protein, Phan thiet fish sauce is 
not only well-known throughout vietnam 
but also gains its fame in all over the 
indochina and Western countries in an 
event of Phan thiet fish sauce, titled 
con voi (elephant) made by Lien thanh 
company taking part in an international 
fair at marseille (France) in 1922. since 
then, Phan thiet fish sauce is available 
in european markets. more than 30 years 
ago, visitors can realized Phan thiet when 
they passed by this location because of 
the smell of fish sauce.

visiting and studying fish sauce 
processing, buying delicious fish sauce 
bottles as the gifts for friends is one of 
tours interested in by many tourists.

Nước mẮm PhaN thiết PhaN thiet Fish sauce
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Những năm gần đây, bình thuận nổi 
tiếng với những vườn thanh long ngút 
ngàn, trĩu quả. 

Quả thanh long khá to, nặng từ 200 - 
500 g màu hồng hoặc đỏ sẫm, hình thuôn 
dài. mặt quả có những vảy dài, phân bố 
đều khắp. Khi quả chín vỏ có thể bóc đi dễ 
dàng như vỏ chuối. thịt là một khối trắng 
giống như thạch (thanh long ruột trắng) 
hoặc màu đỏ thẫm (thanh long ruột đỏ), 
có rất nhiều hạt đen li ti rải rác rất nhiều. 
trái thanh long có vị ngọt mát và thanh 
thanh vị chua. 

binh thuan is known as the biggest 
dragon fruit producing province of vietnam 
with an area of over 10,000 hectares, 
and an annual production of more than 
200,000 tons.  

Dragon fruit comes in three colours: 
two have pink skin, but the flesh is either 
white, or a magnetic, deep pinky red. the 
other type of dragon fruit is yellow with 
white flesh. the flesh contains edible 
black seeds. Dragon fruit is quite big with 
average weight of 200-500 gr. it is very 
easy to peel dragon fruit when it turns 
ripening.

binh thuan dragon fruit has been 
exported to many countries in asia, 
europe, and the first fruits of vietnam 
successfully penetrate the u.s. market ... 
time to forecast, this product is still the 
market large consumption, continued to 
assert economic efficiency superior to 
other crops if adequate attention.

bình thuận được mệnh danh là vùng 
đất của cây thanh long, chiếm hơn 70% 
sản lượng của cả nước. đây là loại cây có 
giá trị xuất khẩu cao, giá thành rẻ. Ngày 
nay nhờ áp dụng các thành tựu mới, cây 
thanh long có thêm mùa trái vụ.

thaNh LoNG DraGoN Fruit
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Lướt ván buồm là một trong những 
môn thể thao đến với biển việt Nam theo 
chân du khách nước ngoài. biển mũi Né 
được thiên nhiên hào phóng khi ban tặng 
hậu hĩnh cả gió cả sóng nên đây chính 
là một thiên đường cho những tín đồ của 
món thể thao lướt ván buồm trên sóng - 
một môn thể thao chỉ dành cho những ai 
đủ can đảm và có một sức khỏe tốt. 

mui Ne is quickly becoming a south 
east asian mecca for kiteboarding 
and windsurfing. mui Ne has the best 
conditions in all of asia for water sports 
because it has asia’s strongest and most 
consistent cross-onshore winds and the 
lowest rainfall in vietnam. every day is a 
perfect day. 

hàng năm, mũi Né là nơi được chọn 
để tổ chức nhiều giải lướt ván buồm quốc 
tế thu hút nhiều vận động viên đến từ các 
quốc gia khác nhau đến biểu diễn và thi 
đấu. 

hãy đến để tận hưởng cảm giác tuyệt 
vời khi được đạp gió, cưỡi sóng và vui đùa 
cùng nắng biển mũi Né trong môn thể 
thao lướt ván buồm sẽ khiến ngày hè của 
bạn trở nên vô cùng thú vị.

With optimal weather conditions, 
mui Ne is selected as a host of 
international windsurfing races. every 
year, international windsurfing race takes 
place attracting a great number of famous 
windsurfers throughout the world including 
russia, France, singapore, south Korea, 
Germany, etc. this annual race has 
helped binh thuan retain a number of sea 
sport-lovers visitors.

mui Ne bay is now the playground for 
tourists as well as windsurfing-lovers who 
yearly come to binh thuan.

Lướt váN buồm WiNDsurFiNG
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sea Links city với vị thế là khu phức 
hợp nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu tại mũi 
Né Phan thiết với những sản phẩm du 
lịch đẳng cấp như sea Links beach hotel, 
sea Links beach villa, sea Links Golf & 
country club và ocean vista. 

Năm 2013, sea Links city tiếp tục khai 
trương Lâu đài vang rD, một tuyệt tác du 
lịch độc đáo duy nhất tại Phan thiết và 
đầu tiên tại việt Nam. Lâu đài vang rD 
đưa bạn trở về thời trung cổ của châu Âu 

sea Links city is vietnam’s first 5-star 
all-resort complex located in mui Ne Phan 
thiet, binh thuan Province with world 
class tourism products such as sea Links 
beach hotel, sea Links beach villa, sea 
Links Golf & country club and ocean 
vista. 

in 2013, sea Links city proudly 
introduces rang Dong (rD) Wine castle, 
a premium and most exotic destination 
in Phan thiet and ever in vietnam. the 
castle is inspired from the charming Napa 
valley of the us. it will take tourists back 
to Western middle ages with large square 
area, breathtaking views abound at every 
turn – mustard in picturesque rolling hills 
planted with vineyards year-round of 
every stature dot the landscape of the 
sea Links city and entire mui Ne bay. 

với khu quảng trường rộng lớn, mái vòm 
cổ kín nhưng không kém phần trang nhã, 
sang trọng, những tháp canh cao vút trải 
tầm nhìn ra không gian tươi xanh của sea 
Links city và toàn vịnh mũi Né.

Người yêu rượu vang và khách mê du 
lịch từ khắp nơi được chào đón đến tham 
quan Lâu đài vang rD nằm trong quần 
thể nghỉ dưỡng sea Links city, thưởng 
thức hương vị vang hảo hạng của vùng 
Napa valley nước mỹ.

Wine tasters and visitors from 
everywhere are welcomed to rD Wine 
castle belong to sea Links city, enjoying 
unique wine taste of Napa valley of the 
us.

sea LiNKs city sea LiNKs city
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DePartmeNt oF cuLture, sPort & tourism

 
 add: 284 tran hung Dao st, Phan thiet city 
 tel: 84.62.3821570 
 Fax: 84.62.3830685 
 email: binhthuan@bvhttdl.gov.vn

BinH THuan Tourism associaTion 
 add: 97 Nguyen Dinh chieu st, ham tien ward, 

Phan thiet city 
 tel: 84.62.3741093
 Fax: 84.62.3741094
 email: hhdlbinhthuan@gmail.com

 Web: www.bta.com.vn

BinH THuan Tourism PromoTion cenTer 
 add: 39 mau than st, Phan thiet city 
 tel: 84.62.3832987
 ttxtdulichbinhthuan@gmail.com

 www.dulichbinhthuan.com.vn

DestiNatioN

managemenT of Ham Tien – mui ne Tourism siTe 
 add: Group 6, mui Ne ward, Phan thiet city 
 mobile: 0918591669
Ta cu mounTain Tourism comPany 
 add: thuan Nam town, ham thuan Nam 

District 
 tel: 84.62.3867484
managemenT of Bau Trang Tourism siTe 
 add: hoa thang commune, bac binh 

subdistrict 
 mobile: 0919007176
managemenT of Quan De TemPle – ngHinH ong 

fesTival 
 add: Duc thang ward – Phan thiet city 
 mobile: 0919987731
managemenT of THay THim TemPle 
 add: tan tien commune, Lagi town 
 mobile: 0975.622411

accomoDatioN

sealink ciTy anD rD wine casTle 
 raNG DoNG comPaNy  
 add: Km 9 Nguyen thong, Phu hai 
 tel: 84.62.2220088

cuisiNe

cay Bang resTauranT 
 add: 02 - 04 Nguyen Dinh chieu st, Phan thiet
 tel: 84.62.3847009
Hoang Hau Dragon fruiT comPany 
 add: Phu sum hamlet, ham my commune, 

ham thuan Nam suburban district 
 tel: 84.62.3898616
fisaco comPany 
 add: 65 Nguyen thong st, Phan thiet 
 tel: 84.62.3812803 - 3812807 - 3811672

eNtertaiNmeNt

Trang Tron comPany 
 add: 84 Nguyen Dinh chieu st, Phan thiet 
 tel: 84.62.3847008

traNsPortatioN

roaD 
 PhuoNG traNG traveL comPaNy, braNch

 add: 97 Nguyen Dinh chieu st, ham tien 
 tel: 84.62.3743113
 ha PhươNG tourist comPaNy, braNch

 add: 64c huynh thuc Khang st, ham tien 
 tel: 84.62.3847961
 tam haNh traveL 
 add: ton Duc thang st, Phan thiet 
 tel: 84.62.3833277
TaXi
 taxi bìNh thuậN

 add: 82 trung trac st, Phan thiet city 
 tel: 84.62.3814814
 taxi mai LiNh

 add: 350 road 19/4, Phan thiet city 
 tel: 84.62.3838777

other services

PHi long sanD PainTing comPany 
 add: 444 thu Khoa huan st, Phan thiet city 
 mobile: 0919003346

thôNG tiN LiêN hệ - coNtact iNFormatioN


