Bãi biển Lăng Cô
Nằm cách thành phố Huế khoảng 70 km về phía Nam và thành phố Đà Nẵng 20km
về phía Bắc, Lăng Cô từ lâu đã vô cùng nổi tiếng là một trong những bãi biển đẹp
nhất Việt Nam, với bãi cát trắng dài tận10 km, cùng làn nước biển trong xanh. Vào
khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 7, không khí nơi đây tương đối dễ chịu
và dịu mát. Du khách đến với biển Lăng Cô sẽ không chỉ thích thú với các trò vui
như câu cá, lặn biển mà còn hào hứng khi được thưởng thức các món ăn địa
phương như bánh canh chả cua, bát bún riêu càng cua hay món sò huyết Lăng Cô.
Bãi biển Thuận An
Biển Thuân An là nơi mà sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi chảy ra ngoài biển
Đông, cách kinh thành Huế về hướng Đông chỉ khoảng 13 km, vua Thiệu Trị đã xếp
đây là cảnh đẹp thứ 10 trong Thần kinh nhị thập cảnh. Cách trung tâm thành phố chỉ
khoảng 30 phút đi xe máy, bãi biển Thuận An kéo dài 12 km với những con sóng vỗ
hiền hòa mát lạnh hết sức tuyệt vời trong những ngày hè oi bức. Du khách thường
đến đây đặt khách sạn nghỉ dưỡng từ khoảng tháng 4 đến tháng 9, lúc này là thời
điểm tiết trời nóng bức nhất. Du khách có thể mang theo hoặc thuê lều trại, ở hoang
dã ngay trên bãi biển và thỏa sức được thả mình trong làn nước mát lạnh. Đêm đến,
du khách có thể đi dạo dọc theo bờ biển, hoặc mở tiệc đồ nướng để thưởng thức
hương vị những món hải sản tươi nguyên nướng trên bếp than thơm lừng.
Bãi biển Cảnh Dương
Từ Huế cứ theo quốc lộ 1A xuôi về phía Nam khoảng 70 km là sẽ đến địa bàn xã
Lộc Tiến (Phú Lộc). Từ đây, du khách rẽ trái vào gần 8 km nữa là đến biển Cảnh
Dương, nằm ngay cạnh cảng Chân Mây, thuộc xã Lộc Vĩnh. Trải dài hơn 8.000 m,
rộng khoảng 200 m, với bãi cát trắng mịn trải dài, những hàng phi lao rợp bóng mát
mẻ, nước biển trong xanh như ngọc… Tất cả đã tạo nên một khung cảnh thiên
nhiên thơ mộng đến say lòng không biết bao du khách. Đến với biển Cảnh Dương là
đến để hòa mình với vẻ đẹp nguyên sơ, tận hưởng không khí trong lành mát dịu,
xua đi những oi bức, mệt mỏi, những hối hả của cuộc sống thường nhật mà bạn vẫn
phải trải qua mỗi ngày. Ngoài ra, du khách cũng sẽ còn bị lôi cuốn bởi những món
hải sản tươi sống rất đa dạng với giá cả rất bình dân như ghẹ hấp, mực nướng,
tôm, cá hanh, cá dìa… ở đây.
Các điểm du lịch Huế sau đây chắc chắn bạn sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ. Cùng khám phá
và ghi chép ngay lại các điểm du lịch theo đánh giá của hotels in Hue tại thành phố
này nhé.
Đại Nội Huế
Đại Nội Huế dường như đã trở thành biểu tượng, là nơi người ta sẽ nghĩ đến đầu
tiên khi nhắc đến xứ Huế. Chính vì thế đây sẽ là 1 trong các điểm du lịch tại thành
phố Huế bạn không thể bỏ qua được. Đây là khu di tích lịch sử được xem như quý
nhất trong quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn

hoá Thế giới vào ngày 11-12-1993. Giá vé tham quan Đại Nội hiện nay là 55.000
VND/khách, bạn có thể thuê hướng dẫn viên theo đoàn để thuyết minh giá là
100.000 VND/tour, thuê xe điện để di chuyển khắp các cung trong đại nội giá
120.000 VND/xe 4 chỗ – 150.000 VND/xe 6 chỗ.
Cầu Trường Tiền
Cầu Trường Tiền bắc ngang dòng sông Hương thơ mộng cũng là 1 biểu tượng, 1
địa điểm mà khi nhắc đến Huế người ta sẽ lập tức nhớ đến. Đây là một trong những
chiếc cầu có lịch sử khá lâu đời tại Huế, cầu Trường Tiền cũng là một ‘nàng thơ’
kiều diễm tốn giấy tốn mực của không ít văn nghệ sĩ trong nước từ xa xưa đến nay.
Đầu cầu Trường Tiền phía bắc thuộc phường Phú Hoà, đầu kia là phía nam thuộc
phường Phú Hội, nằm ngay giữa thành phố Huế. Nếu có dịp đến Huế bạn chắc
chắn phải 1 lần đi qua cầu Trường Tiền để thấy Huế thơ mộng và kiều diễm đến
nhường nào.
Chùa Thiên Mụ
Phần lớn các tour du lịch đến Huế hiện nay đều không thể bỏ qua ngôi cổ tự này
trong lịch trình. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi nên có điểm nhìn xuống sông Hương
rất đẹp. Chùa chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km nên nếu lịch trình của
bạn có ngắn đến nhường nào bạn cũng có thể ghé qua đây mà không tốn quá nhiều
thời gian. Đến đây chắc chắn bạn sẽ vô cùng thoải mái, thanh thản trong không gian
thanh bình của chùa, không khí cũng vô cùng thoáng mát, trong lành sẽ càng giúp
bạn xua tan những mệt mỏi, bộn bề của công việc hàng ngày.
Chợ Đông Ba
Chợ Đông Ba được xây dựng từ thời Thành Thái và có số tuổi đã lên đến 112 năm.
Cổng chợ nằm ngay trên trục đường chính của thành phố nên việc di chuyển cũng
rất dễ dàng. Hơn nữa người ta thường nói muốn biết cuộc sống của người dân nơi
đâu ra sao thì cứ đến chợ để tìm hiểu. Và chắc chắn bạn sẽ tìm được tất cả những
đặc sản của Huế ở đây để mua về làm quà.

