Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm du lịch Hội An bằng một
cách chi tiết và đầy đủ với tư cách một người con sống ở Hội An. Là một người con
phố Cổ, nơi chan chứa đầy tình yêu thương với mình và cũng là một nơi được nhiều
người trên thế giới biết đến. Mỗi con người ở đây đều tự hào về nơi mình sinh ra và
lớn lên, mình cũng vậy, rất tự hào về quê hương của mình vì luôn được mọi người
gần xa luôn nhớ đến và ghé thăm. Mỗi lần có bạn ở Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang…
các nơi đến thăm thì lại háo hức lên lịch đi chơi từng ngày cụ thể để tiết kiệm thời
gian của quý báu và có thể tận hưởng hết sự thú vị của Hội An. Mình luôn mong
muốn mỗi người đến Hội An đều vui vẻ và có những kỉ niệm đẹp nhất.
Phương tiện đến Hội An
Hội An không có sân bay hay ga tàu nên du khách thường đến Đà Nẵng rồi di
chuyển tiếp xuống Hội An khoảng 30km với nhiều phương tiện như thuê xe máy
giao tại Ga tàu hoặc sân bay, đi xe buýt Đà Nẵng-Hội An màu vàng 20.000/người,
hoặc đi taxi thì tầm khoảng 300.000VND
Xe Buýt Đà Nẵng - Hội An
Các bạn miền trung thì có thể đi hãng xe Sơn Tùng, đây là hãng xe uy tín bạn của
mình đã đi nhiều lần như từ Quảng Ngãi, Đắc lắc, Kontum... đi đến Hội An. SĐT
tổng đài xe Sơn Tùng: 1900969671.
Khách sạn ở Hội An
Theo kinh nghiệm du lịch Hội An, du khách nên đặt phòng nghỉ trước để có một địa
điểm để nghỉ ngơi, để hành lý nhanh chóng sau hành trình chuyến tàu, chuyến xe
đường xa. Một số khách sạn giá rẻ gần phố đi bộ, thuận tiện để tham quan các địa
điểm tại Hội An và luôn lấy giá niêm yết không tăng giá dù mùa cao điểm như sau:
-

-

Tân Phương Hotel nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Nằm ngay trên trục
đường chính đi từ Đà Nẵng đến Hội An rất dễ tìm. Khách sạn giá rẻ chỉ từ
280.000-450.000 VND. Có nhiều loại phòng để lựa chọn, đầy đủ tiện nghi:
tivi, tủ lạnh, điều hòa, hệ thống nước nóng lạnh... chỉ 5 phút đi bộ đến phố đi
bộ và gần các địa điểm như cơm gà Bà Bụi, Phở Liến… rất thuận tiện tham
quan và di chuyển đến biển Cửa Đại chỉ đường thẳng khoảng 4km.
Khách Sạn Hợp Yến nằm ngay trong lòng phố cổ, khách sạn có 2 mặt tiền
giữa phố Bà Triệu và phố Hai Bà Trưng, chỉ 3 phút đi bộ đến ngay phố đi bộ,
khi chợ đêm. Giá từ 300.000-400.000 VND, phòng khách sạn còn có bang
công cửa sổ nhìn ra phố thơ mộng và mang lại cảm giác bình yên khi ở
khách sạn này. Ngoài ra khách sạn còn có nhà hàng phục vụ ăn uống tại
khách sạn ở tầng 1.

Ngoài ra còn có rất nhiều khách sạn đẹp khác để bạn lựa chọn, bạn có thể đặt trước
tại hotels in Hoi An để nhận được mức giá rẻ nhất.
Thưởng thức ẩm thực
Cao Lầu Hội An
+ Cơm gà bà Buội- số 22 đường Phan Châu Trinh (30.000/1 đĩa)
+ Quán phở Liến - 25 Lê Lợi (có món bánh mỳ chả) (20.000/1 tô)
+ Thịt nướng quán Giếng Bá Lệ, ngõ Trần Hưng Đạo (Giá rẻ rất ngon)
+ Bánh Mỳ Bà Phượng- 2B Phan Châu Trinh
+ Cao lầu 26 Thái Phiên - Hội An (20.000/1 tô)
+ Mì Quảng bà Minh, khu Cẩm Hà (20.000/1 tô)

+ Bánh bao, bánh vạc Hoa Hồng Trắng- số 533 đường Hai Bà Trưng (Ngon)
+ Bún thập cẩm bà Sáu, 110 Hùng Vương (20.000/1 tô)
+ Quán kem, bánh ngọt Casa Verde, mở từ 14h, đường Bạch Đằng
+ Bánh Đậu Xanh Ngã 5 Chợ Hội An (Đặc sản)
+ Hến trộn Cẩm Nam (Giá rẻ - Rất ngon)
+ Hải sản Cánh Buồn Trắng ở Trung tâm Hội An
+ Hải sản A Rồi ở biển Cửa Đại
+ Quán Alfresco, 83 Trần Hưng Đạo - Quán Cargo (đồ ăn Việt, Âu, bánh ngọt)
đường Bạch Đằng.
+ Cà phê Sky đường tầng thượng. Địa chỉ: 92 Trần Phú, quán này có thể nhìn toàn
phố Hội, đi đẹp nhất vào chiều tối khoảng 17h chiều.
Các địa điểm tham quan
+ Chùa Cầu: Ngôi chùa nổi tiếng nhất Hội An
+ Thả hoa đăng sông Hoài. Đẹp nhất tối 14 Âm Lịch mỗi tháng.
+ Nhà trưng bày gốm sứ mậu dịch Hội An nằm trên đường Trần Phú. Cũng là một
căn nhà cổ đẹp được trùng tu với sự đóng góp của trường đại học Chiêu Hoà, Nhật
Bản.
+ Làng gốm Thanh Hà: nơi xuất xứ gốc của gốm, vào đây bạn có thể tự tạo cho
mình một sản phẩm ý nghĩa.
+ Nhà cổ 101 Nguyễn Thái Học, phòng khách là một công trình chạm trổ tinh vi. Ở
trần có vỏ cua có trang trí hình hai bao kiếm vắt chéo rất lạ mắt.
+ Nhà cổ 77 Trần Phú: ngôi nhà hình ống điển hình, giữa sân nhà có các vách gỗ
bao quanh được chạm khắc sống động.
+ Biển Cửa Đại và An Bàng Hội An: cách phố cổ khoảng 5km về phía Đông, bãi biển
đẹp với hàng dừa xanh ngát cùng bãi cát trắng mịn, xanh, sạch, đẹp rất đông khách
nước ngoài tham quan tắm biển.
Phương tiện di chuyển trong phố cổ Hội An
Xích Lô Hội An: Hội An đặc biệt hơn các nơi khác là phương tiện đi lại chủ yếu là
xích lô, xe đạp, xe máy, một thành phố bình yên, êm ả, không khí trong lành, tạo
cảm giác thỏa mái phiêu du giữa lòng phố Hội, các bạn có thể thuê xe ở các cửa
hàng dọc các đường trong thành phố.
+ Xich lô: 50.000 đến 150.000/ 1 tour.
+ Thuê Xe Đạp: 20.000/ 1 ngày.
+ Thuê Xe Máy: 80.000/ 1 ngày.
Mua sắm ở Hội An
Chợ đêm Nguyễn Hoàng Hội An: Khu chợ đêm Nguyễn Hoàng sầm uất mỗi tối là
nơi tập trung nhiều vật lưu niệm ý nghĩa tại Hội An như lồng đèn tự tay người dân
làm, đồ gốm, đồ lụa tơ tằm, khắc gỗ, đồ thêu ren, đồ lưu niệm, đồ trang sức, phụ
kiện... mua ở chợ đêm các bạn có thể trả giá để mua nhé.
+ Lồng đèn: Tự tay người dân ở đây làm nên có rất nhiều lựa chọn, có nét đẹp riêng
của nơi đây, có thể mua về tặng hoặc trang trí nhà, làm đèn ngủ...
+ Khắc tên Hạt Gạo: Với bàn tay khéo léo của người dân Hội An chỉ 20.000 bạn sẽ
có được một hủ thủy tinh khắc tên bạn cùng bạn đồng hành rất ý nghĩa
+ Dép: rất nhiều loại phong phú đa dạng, dép chiếu, dép gỗ, dép da...
+ May đồ: ở đây may đồ cực nhanh và phong cách rất Tây. Có thể sáng may chiều
lấy với vải gấm, tơ tằm tự làm rất độc, chính hiệu.

+ Ví, túi… ở đây làm bằng da thiệt được bán ở một số cửa hàng gần phố đi bộ.
Đây là một số kinh nghiệm du lịch Hội An mình chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn
có một chuyến đi du lịch vui vẻ và trải nghiệm.
Nguồn: getvietnamvisa.com

