Những địa điểm du lịch Đà Nẵng đầy hấp dẫn cho khách du lịch quốc tế có thị thực Vietnam
visa đến khám phá và trải nghiệm.
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Ngắm cầu Cầu Rồng phun lửa & phun nước
Biểu tượng mới và đẹp thay thế cho cây cầu Quay Sông Hàn lâu đời, ngày nay du khách tới
Đà nẵng không ai là không dừng lại cây cầu này để chụp ảnh, xem Rồng phun lửa và nước
vào các ngày cuối tuần. Cầu được khánh thành từ tháng 3/2013, và thiết kế cầu Rồng được
bình chọn là cây cầu có thiết kế độc đáo nhất Việt Nam, với 6 làn xe cho 2 hướng riêng biệt.
Cầu có kết cấu dạng vòm một mặt phẳng duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Đầu rồng được thiết kế mô tả hình đầu rồng thời Lý, đuôi rồng được thiết kế cách điệu theo
biểu tượng hình hoa Sen. Cầu bắc qua Sông Hàn, nối 2 bờ thành phố cùng với nhiều cây
cầu nổi tiếng khác của tour du lịch Đà Nẵng như: cầu quay Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý.
Thời gian Rồng phun lửa và phun nước là vào thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần. Cụ thể 20h50
thì cấm các phương tiện qua cầu, 21h00 Rồng phun lửa 18 đợt, Phun Nước 3 đợt. Để có
chỗ ngồi thuận tiện xem Rồng trình diễn, bạn nên tới sớm hơn 20 phút để có chỗ view đẹp.
Bãi biển Mỹ Khê
Tới Đà Nẵng chắc hẳn không ai bỏ qua 1 lần vui đùa và thư giãn trên bãi biển Mỹ Khê. Đây
là 1 trong 6 bãi biển được tạp chí Forbes bình chọn là bãi biển quyến rũ nhất hành tinh với
những bãi cát mịn, trắng, sạch đẹp và thơ mộng. Khi tới đây bạn cũng có cơ hội tham gia
các hoạt động thể thao biển như: tập lặn biển, câu cá, lướt ván, đi cano dù lượn, đá bóng
bãi biển v.v.v. Đặc biệt vào các dịp Hè, sở văn hóa Du lịch Đà nẵng luôn tổ chức các hoạt
động giao lưu văn hóa theo chủ đề hàng năm dọc theo trục bãi biển Mỹ Khê. Ngoài ra khi
tắm biển ở đây bạn cũng hoàn toàn yên tâm bởi đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp, họ ngồi trên
chòi, và ngồi trên những thuyền thúng ngay trên bãi biển. Đội cứu hộ làm việc từ 5h00 sáng
đến 20h00 hàng ngày. Khi đi tắm biển bạn nên tới các khu vực bãi tắm công cộng cho an
toàn.
Món ăn ngon đặc sản (Mỳ Quảng, Bánh Xèo, Bánh Tráng cuốn thịt heo)
Ẩm thực miền trung ngon, với nhiều món vị cay, chua và ngọt. Các loại rau ăn kèm cũng khá
thú vị và lạ miệng. Với Đà nẵng bạn không thể bỏ qua 1 số món ăn ngon nổi tiếng như: Mỳ
Quảng, Bánh Xèo, Bánh tráng cuốn thịt heo, Chả Bò Đà Nẵng, Bánh Khô Mè Cẩm Lệ v.v.v.
Mỳ Quảng Đà Nẵng ngon hơn ở Hội An bởi sự gia giảm pha trộn, cũng như sự đa dạng về
thành phần nguyên liệu. Khi tới Đà Nẵng nhất định bạn phải thử món này. Một số quán Mì
Quảng ngon bạn có thể ghé qua:
- Mì Quảng Bà Mua có tới 5 địa chỉ lận, bạn ở gần địa chỉ nào thì qua địa chỉ đó cho tiện.
Cơ sở chính: 95A Nguyễn Tri Phương, TP. Đà Nẵng
Cơ sở 1: 16 Đặng Dung, Hòa Khánh, Đà Nẵng
Cơ sở 2: 229 Ông Ích Đường, TP. Đà Nẵng
Cơ sở 3: 169K Trương Nữ Vương, TP. Đà Nẵng
Cơ sở 4: 71 Lê Hồng Phong, TP. à Nẵng
Ngoài ra bạn cũng có thể thưởng thức món này tại các quán nổi tiếng khác như:
- Mì Quảng bà vị Đường Triệu Nữ Vương ngã tư Triệu Nữ Vương với Lê Đình Dương.
- Mì Quảng Bà Ngân Đường Đống Đa gần ngã 3 Đống Đa Lý Thường Kiệt.
Một món nữa khá ngon và lạ là Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo. Bạn có thể ăn món này luôn ở
quán Bà Mua hoặc tới các quán: Bánh tráng cuốn thịt ở Quán Mậu 35 Đỗ Thúc Tỉnh. Quán
này dân địa phương hay ăn, chỉ bán bánh tráng cuốn thôi, hoặc quán Trần (có nhiều món
khác như mỳ, bánh bèo) ở 300 Hải Phòng, quán này khách du lịch hay ăn.
Bà Nà Hills
Điểm du lịch này khá nổi tiếng, gần đây có sự đầu tư với nhiều điểm vui chơi mới với nhiều
hoạt động dành cho gia đình và nhóm đoàn du khách. Cá nhân mình khi lần đầu tới đây là
không khí vô cùng trong sạch và thoáng mát, nhiệt độ hạ xuống khoảng 6 -7 độ so với ở
thành phố, nắng miền núi nhưng lại không khiến mình đổ mồ hôi. Khu Bà Nà Hill có nhiều
hoạt động, bạn phải mất cả ngày ở đây, vì vậy bạn nên thu xếp thời gian cho hợp lý nhé.
Các điểm vui chơi thăm quan chính ở Bà Nà phải kể tới khu làng Pháp, với sự mô phỏng
kiến trúc Pháp, khu này tập trung khá nhiều nhà hàng, điểm nhấn là quảng trường có đài
phun nước ở giữa, rất nhiều du khách tới đây chụp ảnh. Khu vui chơi giải trí trong nhà rộng
lớn, bạn không thể bỏ qua: Bảo tàng tượng Sáp, thử sức leo núi, trò thả rơi tự do v.v.v
Tháng 4/2014 Bà Nà hills cũng khai trương khu Vườn Hoa Tình Yêu (Le Jardin D’Amour),
trồng khá nhiều loài hoa, khu này khá đẹp, thích hợp với các bạn gái trẻ yêu hoa tới đây
chụp hình. Vừa đi dạo vừa được nghe các bài hát tình yêu của Pháp khiến bạn quên đi mọi
buồn phiền, và đôi lúc cũng khiến bạn ngỡ như đang ở đâu đó bên Pháp.
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Lưu ý khi tới Bà Nà Hills
•
Nếu đi vào dịp mùa hè, ngày lễ, bạn nên đi sớm để tránh việc xếp hàng lên cáp treo.
•
Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn nên mang theo đồ ăn picnic đi cùng
•
Phương tiện di chuyển bạn có thể đăng ký đi ghép xe từ khách sạn, hoặc mua tour
trọn gói
•
Khách sạn trên Bà Nà hills dịch vụ khá kém, do vậy bạn nên về lại khách sạn ở Đà
Nẵng nghỉ sẽ tốt hơn
Bán đảo Sơn Trà (khu vườn sinh thái tự nhiên của ĐN)
Cách thành phố ĐN 10km, về phí đông bắc, bán đảo Sơn Trà được xem như là khu rừng già
nguyên sinh trong lòng thành phố trẻ. Với khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú. Từ
đỉnh bàn cờ trên bán đảo, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ thành phố Đà Nẵng
cùng với bãi biển Mỹ Khê chạy dài. Thời gian thăm quan bán đảo Sơn Trà thường mất 1
buổi sáng hoặc chiều. Các điểm ghé qua khi tới đây phải kể tới: Chùa Linh Ứng với bức
tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67m, Cây Đa Cổ Thụ với hơn 800 năm tuổi.
Ngoài ra bán đảo Sơn Trà cũng hấp dẫn du khách ưa thích chụp ảnh, bởi đứng từ trên cao
bạn có thể view toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, đi dọc đường biển cũng có nhiều bãi tắm tự
nhiên, cùng với các khu làng chài, một điểm nhấn đẹp cho các bạn thích chụp ảnh.
Trượt thác nước Hòa Phú Thành
Khu du lịch Hòa Phú Thành là một điểm du lịch thể thao mới tại Đà Nẵng. Tới đây bạn sẽ có
cơ hội được trượt thác nước bằng xuồng cao su, loại hình thể thao mạo hiểm mới ở Việt
Nam. Từ mùa hè 2015 Hòa Phú Thành cũng đưa thêm trò Zipline với đường trượt zipline 2
dây (tăng độ an toàn), hạn chế là đường trượt zipline hơi ngắn 1 chút, chưa tạo cảm giác
mạnh.
Với trượt thác nước thì quả là 1 cảm giác mới lạ, pha chút thử thách. Trò này sẽ rất vui nếu
bạn đi chơi cùng nhóm đông. Hàng ngày sẽ có 2 ca trượt lúc 10h00 và 14h00, bạn chỉ cần
có mặt tại đó vào 2 khoảng thời gian này là có thể đăng ký trượt thác
•
Lưu ý khi đi chơi tại Hòa Phú Thành
•
Thời điểm đang hoặc sau mưa giông, bão, mưa to bạn không nên đi. Vì khi đó nước
trên núi về nhiều bạn không thể tham gia vượt thác. Nên check lại thông tin trước khi đi nhé
•
Nên chuẩn bị đồ chống nước
•
Khu du lịch có chòi để du khách nghỉ trưa, bạn cũng có thể mang đồ ăn theo và ăn tự
túc
•
Nếu bạn ko có phương tiện di chuyển, bạn có thể đăng ký tour trực tiếp với Hòa Phú
Thành, họ sẽ có xe đưa đón từ tp Đà Nẵng
•
Ở đây cũng có nhà nghỉ qua đêm, bạn nên đăng ký trước để họ thu xếp
Ngũ Hành Sơn
Nam Thiên Danh thắng, Ngũ Hành Sơn nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 7km về
phía Đông Nam, bao gồm 5 ngọn núi Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Ngoài là 1 điểm thăm
quan du lịch tâm lịch, hành hương, Ngũ Hành Sơn còn có vẻ đẹp thiên nhiên gắn liền với
nhiều sự tích, lễ hội tôn giáo. Nếu tới đây vào giữa tháng 2 âm lịch bạn sẽ có cơ hội tham dự
lễ hội Quan Thế Âm tổ chức vào ngày 19/2 âm lịch hàng năm.
Tới Ngũ Hành Sơn bạn sẽ dành nhiều thời gian thăm Thủy Sơn với Động Âm Phủ và quần
thể chùa chiền trên núi, cùng với đó là Động Huyền Không vô cùng đẹp. Trên núi Thủy Sơn
bạn có thể lên chòi ngắm cảnh, từ đỉnh núi nhìn ra biển và nhiều dãy núi khác kế bên. Để
hiểu sâu hơn về lịch sử và các truyền thuyết tại đây, bạn nên đặt dịch vụ thuyết minh để có
người dẫn đường và hiểu sâu hơn về Ngũ Hành Sơn.
Đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân là 1 thắng cảnh đẹp nằm giữa ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.
Con đèo Hải Vân chạy uốn lượn ven bờ biển cùng với nhiều đoạn khúc cua tay áo, vượt qua
nhưng đoạn đường khó này bạn sẽ tới đỉnh đèo, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành
phố ĐN, xa xa là Cù Lao Chàm. Trên đỉnh núi bạn có thể dừng lại chiêm ngưỡng Ải Nam
Quan cùng với nhiều câu chuyện lịch sử gắn với mảnh đất này. Từ Hải Vân nhìn sang phía
Huế bạn có thể thấy bãi biển Lăng Cô với bãi cát trắng mịn. Phong cảnh từ đèo Hải Vân rất
đẹp, đáng để bạn tới và thưởng lãm khi du lịch Đà Nẵng.
Cầu tình Yêu và biêu tượng Cá Chép Hóa Rồng
Đây là 1 biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng, cụm di tích này gắn liên với bến cảng
DHC cùng với hệ thông nhà hàng có biểu tượng con thuyền đang xây dựng. Tới cầu tình
yêu bạn có thể mua khóa, hoặc chuẩn bị khóa trước để gắn vào bến cầu cảng, chụp ảnh
cùng biểu tượng Cá Chép Hóa Rồng. Nếu tới đây vào cuối tuần bạn có thể đứng từ đây để

xem Rồng phun lửa từ cầu Rồng. Hóng gió bờ sông và thư giãn với những cây kem yêu
thích.
10. Tàu Rồng, du thuyền dọc sông Hàn ngắm Đà Nẵng về đêm
Du thuyền sông Hàn là 1 điểm hấp dẫn cho du khách khi muốn ngắm Đà Nẵng về đêm. Du
thuyền phục vụ ăn uống đi kèm, vì vậy bạn sẽ cần đặt ăn để tham dự chuyến du lịch buổi tối
này. Tàu có chiều dài 28m, chiều ngang 10m với kiến trúc 2 nhà hàng; 1 quầy bar, cafe tầng
thượng phục vụ cùng lúc nhiều tiệc, hội nghị với tổng sức chứa lên đến 250 khách.
Tàu Rồng Sông Hàn được tổ chức hằng đêm với 2 chuyến, từ 18 giờ đến 19 giờ 30 và từ 20
giờ đến 21 giờ 30, đưa du khách ngắm cầu Sông Hàn về đêm, cầu Rồng phun lửa và phun
nước, thưởng thức không gian sinh hoạt cộng đồng dọc đường Bạch Đằng… Vào mùa du
lịch (mùa hè) bạn cần đặt chỗ trước 2 tuần nếu đi khách đoàn, giờ đông khách là các
chuyến từ 19h30 (đặc biệt vào các ngày cuối tuần, do du khách muốn ngắm cầu Rồng phun
lửa).
Hy vọng các bạn có đủ thời gian để đi hết tất cả các Địa Điểm Du lịch Đà Nẵng kể trên, thông
thường bạn nên lựa chọn cũng như dành ít nhất 3 ngày 2 đêm ở Đà nẵng để có thể đi các điểm
nổi bật.

