Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Hội An
Hội An từng là một đô thị cổ ven biển sầm uất bậc nhất Việt Nam từ thế kỉ 16, 17. Do
có vị trí địa lý thuận lợi cho việc thông thương, nơi đây từ khá sớm đã trở thành
điểm cập bến của nhiều thuyền buôn nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Ý, Bồ
Đào Nha. Dần dà, những lễ nghi, phong tục nước ngoài cũng đã được cư dân bản
địa tiếp nhận, bổ sung thêm những giá trị đặc sắc cho văn hóa Hội An. Không chỉ có
vậy, những công trình kiến trúc ở Hội An cũng cho thấy sự hội nhập văn hóa khá rõ
ràng, thể hiện trong các công trình đền, chùa, các hội quán hay thậm chí là khu phố
cổ. Đây cũng chính là điểm đến tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn!
Thời gian thích hợp đi du lịch Hội An
Với 2 mùa mưa, khô ở Hội An, có những mốc thời gian như sau bạn có thể lựa
chọn:
Tháng 2 – 4: Thời điểm này hàng năm thời tiết Hội An mát mẻ, dễ chịu, rất phù hợp
cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng.
Tháng 5 – 7: Khi mùa khô vừa kết thúc, đảo Cù Lao Chàm biển trong, lặng, ít bão,
lại có nắng vàng ấm áp. Nếu bạn muốn ra đảo tham quan, đây là thời gian thích hợp
nhất.
Tháng 10 – 12: Đây là mùa mưa ở Hội An, nên khu vực phố cổ ngập trong dòng
nước sông dâng lên. Những chiếc thuyền trở thành phương tiện chính để người dân
đi lại. Mặc dù có thể bạn sẽ không thể tham quan được nhiều nơi với không gian
ngập nước, nhưng du lịch trên thuyền có lẽ lại là một trải nghiệm khó quên đó.
Ngoài ra, nếu có thể sắp xếp được thời gian, bạn nên đến thăm Hội An vào ngày
rằm âm lịch hàng tháng (14 âm lịch) để được ngắm nhìn các con phố giăng kín đèn
lồng cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc chỉ có ở Hội An. Nếu từng đi Hội An du
lịch chắc chắn bạn đã lựa chọn cho mình phương tiện di chuyển phù hợp. Tuy nhiên
nếu chưa đi thì dưới đây có thể sẽ là gợi ý tốt dành cho bạn.
Phương tiện di chuyển đến Hội An
Máy bay
Máy bay là phương tiện nhanh nhất để đi từ Hà Nội đến Hội An. Tuy nhiên bạn sẽ
chỉ có thể hạ cánh ở sân bay tại Đà Nẵng và có thể sử dụng dịch vụ Vietnam visa on
arrival để nhập cảnh ở đây (Hội An hiên tại chưa có sân bay). Những hãng hàng
không như Vietnam Airlines, Bamboo Air, Vietjet Air đều khai thác đường bay này.
Sau khi xuống sân bay, bạn đón taxi hoặc đi xe buýt về Hội An.
Xe khách
Sử dụng xe khách sẽ tiết kiệm cho bạn một khoảng chi phí đáng kể, mặc dù thời
gian di chuyển lâu hơn đôi chút. Giá vé vào khoảng 450.000 – 550.000đ với những
hãng xe như: Hạnh Cafe, The Sinh Tourist (Sài Gòn); The Sinh Tourist, Hạnh Cafe
(Hà Nội).
Tàu hỏa
Hiện tại, chúng ta có tuyến xe lửa Bắc – Nam với 5 chuyến tàu SE1, SE3, SE5, SE7,
TN1 giúp vận chuyển hành khách vào Đà Nẵng. Tàu SE3 tốc độ chạy nhanh nhất,

mất khoảng 15 – 20 tiếng di chuyển, trong khi các tàu SE1, SE5, SE7, TN1 chậm
hơn đáng kể.
Phương tiện di chuyển ở Hội An
Xe máy, xe đạp
Xe máy là giải pháp tốt nhất cho những du khách thích tự mình đi mọi nơi quanh
thành phố. Điều này còn trở nên đơn giản hơn khi bạn có thể dễ dàng thuê được
một chiếc xe máy ngay tại nơi lưu trú hay nhiều nơi cung cấp dịch vụ cho thuê xe
khác. Những nơi như khu phố cổ người dân hầu hết đều chỉ đi lại bằng xe đạp. Đạp
xe không chỉ là một cách vận động cơ thể, mà hơn hết việc này giúp bạn hòa vào
nhịp sống chậm rãi của không gian cổ kính trong lòng Hội An. Tương tự xe máy,
những địa điểm như khách sạn cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp.
Giá thuê xe tham khảo:
Xe máy: 130.000 – 150.000đ/ngày
Xe đạp: 30.000đ/ngày
Xích lô
Ngoài xe đạp, du khách có thể sử dụng xe xích lô để tham quan phố cổ Hội An. Nhìn
chung, xích lô Hội An không khác xích lô Hà Nội là mấy. Những bác tài xích lô
thường đỗ xe quanh các đường phố Hội An, nếu có nhu cầu bạn có thể thỏa thuận
giá và lên xe bất cứ lúc nào.
Đi bộ
Rất nhiều khách du lịch chọn hình thức đi bộ để tham quan Hội An, nhất là khu vực
phố cổ. Chính quyền thành phố cũng đưa ra khung thời gian nhất định trong ngày để
ủng hộ việc này. Cụ thể, với những tuyến phố dành cho người đi bộ và xe không
động cơ, thời gian bắt đầu từ 9h – 11h buổi sáng và 15h – 22h chiều/tối (mùa mưa
chỉ kéo dài đến 21h30).
Nhà nghỉ và khách sạn tại Hội An
- Camellia Homestay ở 11 Do Dang Tuyen Street, Cẩm Châu, Hội An, Việt
Nam: Nếu bạn đang muốn tìm một khách sạn có vị trí thuận lợi thuộc Hội An,
không lựa chọn nào tốt hơn Camellia Homestay. Chỉ cách trung tâm thành
phố 2 km, vị trí đẹp của khách sạn bảo đảm khách hàng có thể đến tham
quan những địa điểm du lịch nhanh chóng và dễ dàng. Giá phòng mỗi đêm
thấp nhất từ 489.000đ và du khách có thể đặt phòng trực tuyến tại Hotels in
Hoi An.
- Lila Homestay ở Tong Van Suong, Cẩm Thanh, Hội An, Việt Nam: Tọa lạc tại
vị trí đẹp của Cẩm Thanh, Lila Homestay hưởng được rất nhiều lợi thế trong
ngắm cảnh, văn hóa, mua sắm trung tâm của Hội An. Chỉ cách những hoạt
động thú vị ở trung tâm thành phố khoảng 2.8 km. Với vị trí thuận lợi, khách
sạn dễ dàng di chuyển tới những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành
phố. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ 391.000đ.
- La Terrazza ở 90/57 Hung Vuong, Cẩm Phô, Hội An, Việt Nam: khá gần
những điểm du lịch khi chỉ cách trung tâm thành phố Hội An 1 km. ới thiết kế
độc đáo, mỗi phòng nghỉ ở đây đều có lối vào riêng, sân hiên hoặc khu vườn
riêng. Các phòng nghỉ máy lạnh còn đi kèm phòng tắm riêng. Villino Hoa Mai
& La Terrazza Guesthouse cung cấp Wi-Fi miễn phí. Chỗ nghỉ có sảnh khách
chung. Ngoài việc cung cấp bữa sáng tiện lợi, khách sạn còn có xe đạp cho
khách sử dụng miễn phí. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ 431.000đ.

-

Charming Homestay ở 384A Cua Dai, Cẩm Châu, Hội An, Việt Nam: Chiếm vị
trí đắc địa ở thành phố Hội An, Charming Homestay cung cấp chỗ nghỉ yên
tĩnh và trang nhã với truy cập Wi-Fi miễn phí trong toàn khuôn viên. Nơi nghỉ
này có quầy lễ tân 24 giờ và cung cấp xe đạp cho thuê miễn phí. Với tầm
nhìn ra vườn từ ban công, các phòng máy lạnh tại đây có bàn làm việc, giá
treo quần áo, TV màn hình phẳng và khu vực tiếp khách. Minibar và ấm đun
nước điện cũng được cung cấp. Phòng tắm riêng có dép, máy sấy tóc và tiện
nghi vòi sen. Đội ngũ nhân viên thân thiện tại Charming Homestay có thễ hỗ
trợ du khách với dịch vụ thu đổi ngoại tệ, giữ hành lý và giặt là. Giá phòng
mỗi đêm thấp nhất từ 479.000đ.

Địa điểm, tham quan khi du lịch Hội An
Các điểm du lịch ở Hội An có thể chia làm 2 khu vực: khu di sản và khu lân cận.
Những điểm tham quan trong vùng di sản chủ yếu thuộc phố cổ, phường Minh An.
Di chuyển giữa các nơi này nhờ vậy không mất nhiều thời gian, chỉ tầm hơn 1 ngày
là đi hết toàn bộ. Khu lân cận bao gồm các bãi biển, đảo Cù Lao Chàm hay một số
làng nghề truyền thống.
Các hội quán
Hội quán là một hệ thống cộng đồng có từ thời kỳ trung cổ, xuất phát từ Trung Quốc.
Hầu hết những thành viên trong hội quán là đồng hương với nhau, cùng làm nghề
buôn bán. Ngày trước, thành Hội An có 5 bộ phận người Hoa sinh sống, làm ăn:
Phúc Kiến, Trung Hoa, Triều Châu, Quỳnh Phủ, Quảng Đông. Những người Hoa
này vốn là người của nhà Minh, sau khi “phản Thanh phục Minh” thất bại đã theo gia
đình vượt biển bỏ trốn, một số tới vùng Hội An và được Chúa Nguyễn cho định cư.
Những hội quán của người Hoa từ đó được xây dựng, trở thành hệ thống di sản đặc
biệt của Hội An.
Hội quán Phúc Kiến hiện tại nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu tương truyền khởi
nguồn từ một gian miếu nhỏ thờ pho tuợng Thiên Hậu Thánh Mẫu. Công trình xây
dựng vào năm 1967, qua nhiều lần trùng tu và cải tổ nay đã có được diện mạo mới,
khang trang và rực rỡ hơn.
Hội Quán Quảng Đông khởi công vào năm 1885, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Đức
Khổng Tử. Tuy nhiên sau năm 1911 được chuyển sang thờ Quan Công cùng Tiền
Hiền. Kiến trúc của hội quán được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hài hòa trong phong
cách trang trí cũng như kết cấu vững chắc, bề thế lạ kì. Hiện tại hội quán nằm trên
đường Trần Phú.
Hội quán Triều Châu còn có cái tên chùa Âm Bổn, được xây dựng vào năm 1845.
Nơi đây thờ Phục Ba tướng quân Mã Viện, người được cho rằng có khả năng chế
ngự sóng gió, giúp việc thông thương trên đường biển thuận lợi hơn.
Các nhà cổ
Nhà cổ ở Hội An được biết đến với lối kiến trúc đặc trưng chiều sâu dài, chiều
ngang hẹp, chỉ có một hoặc hai tầng. Mặc dù đều dùng khung gỗ, nhưng vật liệu để
xây dựng nhà đều có sức chịu lực và độ bền rất tốt, dễ dàng thích nghi với khí hậu
khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên. Một điểm đặc biệt khác của nhà cổ Hội An
chính là phần mái. Mái nhà thường lợp 2 nếp chồng lên nhau. Yếu tố này là một
điểm nổi bật rất riêng, tạo nên giá trị nổi bật cho khu nhà cổ Hội An.

Nhà thờ cổ tộc Trần là một trong số ít nhà thờ cổ của người Hoa nhưng mang lối
kiến trúc nhà thờ tộc người Việt. Công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ 19,
thuộc về một tộc nhân họ Trần từ Trung Quốc. Ngoài lối kiến trúc và phong thủy kết
hợp Hoa – Việt ra thì cổ vật bài trí bên trong cũng là một điều khá thú vị. Nhiều món
đồ có nguồn gốc Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc với các niên đại khác nhau đã và
đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Nhà cổ Tấn Ký có
niên đại gần 200 năm, mang nét kiến trúc đặc trưng của nhà phố Hội An với nội thất
chia làm nhiều gian với từng chức năng riêng. Mặt tiền nhà được dùng để mở cửa
hiệu buôn bán, mặt sau thông với bến sông có thể làm nơi xuất nhập hàng hóa.
Chùa cầu
Chùa Cầu, còn được gọi với cái tên cầu Nhật Bản là một trong những biểu tượng
của Hội An. Các thương nhân Nhật Bản đã xây dựng cây cầu từ thế kỷ 17 với mục
đích cầu cho quốc thái dân an. Mãi đến tận năm 1653, phần chùa mới được xây
dựng thêm. Cái tên chùa Cầu từ đó ra đời. Chất liệu của cây cầu hoàn toàn bằng
gỗ, tuy nhiên được sơn son và trạm chổ theo phong cách kiến trúc Việt. Phần mái
ngói lợp bên trên cầu lại thiết kế kiểu âm dương đặc trưng. Ngoài lối kiến trúc mang
đậm văn hóa Việt, điều đặc biệt khác của ngôi chùa này đến từ việc thờ tự. Từ lâu
trong thùa đã thờ Bắc Đế Trấn Võ, chứ không thờ Phật như những ngôi chùa bình
thường.
Biển An Bàng
Nằm cách trung tâm Hội An cổ kính gần 5km, An Bàng là một bãi biển đẹp với nét
tĩnh lặng, yên bình. Dải cát của bãi biển An Bàng không trắng tinh như Mỹ Khê, cũng
chẳng vàng óng như Mũi Né mà lại hơi đậm màu trắng ngà, gợi cảm giác mênh
mông vô tận. Điều mà bất kì du khách nào cũng thích thú khi đến với An Bàng chính
là vì bãi biển luôn sạch sẽ. Mặc dù ngành du lịch biển Hội An đang trên đà phát
triển, chính quyền thành phố vẫn luôn chú trọng vấn đề môi trường biển, đặc biệt ở
bãi biển An Bàng.
Đảo Cù Lao Chàm
Cù lao Chàm là một trong nhiều quần đảo hoang sơ đã và đang được đưa vào khai
thác trong những năm gần đây ở Quảng Nam. Quần đảo này gồm 7 hòn đảo nhỏ:
Hòn Khô Mẹ, Hòn Lao, Hòn Khô Con, Hòn Tai, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Lá, Hòn Ông.
Những ai lần đầu đến với Cù lao Chàm chắc chắn sẽ đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp
nguyên sơ như chưa hề có sự khai phá của con người. Một màu biếc xanh trải dài
tít tắp của cây rừng nối liền với sắc biển xanh, dải lụa cát trắng mịn màng, lấp lánh
dưới ánh nắng vàng và màu trời xanh thẳm…
Món ăn ngon nên thử tại Hội An
Với vô vàn những món ăn ngon, thật xứng đáng với biệt danh kinh đô ẩm thực mà
khác du lịch đặt cho Hội An. Bạn sẽ không thể thử hết các món ăn đâu, nhiều lắm.
Dưới đây là một số món điển hình bạn cần phải thử khi đến Hội An.
Cơm gà Phố Hội
Cơm gà Phố Hội là một trong những món ăn mà bất kì du khách nào cũng muốn
được thưởng thức mỗi khi có dịp đến Hội An. Chắc chắn bạn cũng sẽ đồng ý với
chúng tôi nếu có ít nhất một lần thưởng thức qua món ăn đặc biệt này. Mỗi đĩa cơm
gà bán đều được người nấu chăm chút kỹ lượng trong từng nguyên liệu. Cụ thể,
người ta chỉ chọn gà ta thịt chắc, dai, vì vậy nước luộc gà mới có vị đậm đà. Gạo để

nấu cơm phải là gạo tẻ thơm, ít nở, ngon, dẻo, sau khi tẩm ướp đầy đủ gia vị sẽ nấu
cùng nước luộc gà và lá dứa. Đĩa cơm gà luôn được bày ra cùng hành tây, đu đủ
chua, rau thơm Trà Quế, tương ớt và một chén súp trộng gan, tim, cật hấp dẫn.
Cao lầu Hội An
Cao lầu là một món ăn gắn liền với chiều dài lịch sử của phố cổ Hội An. Theo người
dân nơi đây kể lại, cao lầu ra đời từ thế kỷ 17, thời chúa Nguyễn. Cho đến bây giờ,
món ăn này vẫn được chế biến theo công thức cổ từ xưa, rất cầu kì và tinh tế. Màu
vàng óng của sợi mì có được nhờ trộn với củi tràm lấy từ Cù Lao Chàm. Không chỉ
có vậy, sợi mì cao lầu còn cần vượt qua nhiều lần xử lý khác để có được chất lượng
tốt nhất. Khi ăn cao lầu, người ta cho rất ít nước, gần giống một món trộn, kèm với
giá trụng, rau sống, thịt xá xíu, tóp mỡ.
Chè bắp
Ở Hội An, người ta rất thích ăn chè, nhất là chè bắp. Chè bắp ngon nhất là chè bắp
Cẩm Nam, vừa thơm, ngọt lại beo béo. Có được hương vị hấp dẫn như vậy phần
lớn là do loại bắp dùng để nấu chè. Bắp ở đây phải là bắp sữa, trồng trên những bãi
bồi ven sông, nơi có đất đai màu mỡ. Tuy nhiên điều quan trọng quyết định chất
lượng của một nồi chè còn nằm ở kỹ thuật chế biến của người đầu bếp. Bắp sau khi
bẻ về được lột vỏ, rửa sạch, xát hạt, rồi cho vào nồi nước sôi có đường kính. Lửa
để nhỏ, đợi cho bắp ngấm đường, rồi thêm một phần bột năng vào khuấy sẽ giúp
món chè thêm độ sánh. Khi ăn, bạn có thể thêm đá hoặc ăn ở dạng đặc, cả hai cách
đều không làm mất hương vị của chè. Gợi ý quán chè bắp ngon: Vỉa hè phố Trần
Phú, Lê Lợi.
Bánh mì Hội An
Trong một chuyến đi tới Việt Nam, đầu bếp nổi tiếng Cameron Stauch đã từng ghé
qua tiệm bánh mì Phượng ở Hội An. Ông ngay lập tức thể hiện sự phấn khích khi
được thưởng thức món ăn tưởng chừng rất đơn giản này và đồng ý với quan điểm:
đây là “bánh mì ngon nhất Việt Nam”. Theo cô Phượng chủ tiệm, bí quyết của món
bánh không có gì đặc biệt, chỉ là một vài kinh nghiệm được đúc kết trong hơn 20
năm, cũng như nhờ nhiệt huyết với món ăn truyền thống này.
Bánh mì của tiệm được cung cấp bởi một lò bánh gần đó, đặc biệt luôn luôn giữ ấm
tại một khoang tủ gỗ của bếp than hồng. Nước sốt của món bánh mỳ cũng là một
điểm thú vị khó có thể thấy ở tiệm bánh nào khác. Cô Phượng đã kì công chế biến
ra một loại nước sốt riêng, thay vì dùng maiyonaise hay nước mắm, nước tương.
Nhờ đó món bánh mỳ luôn luôn có được hương vị thơm ngon riêng biệt. Ngoài ra,
pate, thịt xá xíu, giò lụa và rau sống ăn kèm cũng luôn được cô lựa chọn kĩ càng.
Bánh xèo Hội An
Bánh xèo là một món ăn vặt thịnh nhất ở phố cổ Hội An mỗi khi mùa lạnh về. Bởi lẽ
vào mùa này, tôm đất – nguyên liệu chính của bánh xèo có nhiều và dễ bắt hơn
những thời điểm khác trong năm. Điều hấp dẫn của bánh xèo Hội An không nằm ở
nguyên liệu, cách chế biến mà ở khoảng thời gian mà người ta hay thưởng thức.
Còn gì tuyệt vời hơn việc được cắn từng miếng bánh xèo béo ngậy, giòn tan, ấm
nóng trong một ngày đông giá rét. Để không thấy ngấy khi ăn bánh, bạn nên ăn kèm
các loại chè đặc sản khác của Hội An.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Hội An
Gốm Thanh Hà

Thanh Hà là một làng gốm lâu đời nằm bên bờ sông Thu Bồn, cách trung tâm phố
cổ khoảng 2km. Ngay từ thế kỉ 16, 17, làng Thanh Hà đã nổi tiếng với các mặt hàng
gốm sứ, đất nung. Những sản phẩm như bát, chum, chén, vại, bình hoa là những
mặt hàng được ưa chuộng. Nhờ có bí quyết chế tác riêng, sản phẩm gốm sứ Thanh
Hà luôn nhẹ hơn so với các sẩm cùng loại của nơi khác. Du khách có dịp đến thăm
làng nghề gốm Thanh Hà ngoài việc mua được những món đồ lưu niệm độc đáo,
còn có cơ hội tự sáng tạo ra sản phẩm của riêng mình.
Bánh đậu xanh
Bánh đậu xanh có thể nói là món quà du lịch ngọt ngào nhất bạn có thể tìm được ở
Hội An. Bánh được in hình chữ vạn, có hương vị ngọt sắc của đậu xanh, đường
kính nhưng nhân lại ngậy bùi bởi miếng mỡ lợn rán giòn làm nhân. Bánh có 2 loại
kho và ướt. Bánh đậu xanh khô thì giòn tan, còn bánh đậu xanh ướt thì mềm mại.
Thiệp nổi
Thiệp nổi là một món đồ lưu niệm tinh tế và bắt mắt. Điều cuốn hút của mỗi tấm
thiệp là khi mở ra, một mô hình giấy sẽ nổi lên đầy sống động. Có rất nhiều mô hình
giấy khác nhau cho bạn lựa chọn như chùa Cầu, hoa sen, con thuyền … Những tấm
thiệp nổi này được bán rộng rãi trên các tuyến phố Hội An với giá trung bình từ
40.000đ/tấm
Lồng đèn
Những món đồ thủ công như lồng đèn luôn là thứ được các du khách trong và ngoài
nước yêu thích nhất. Bởi lẽ lồng đèn Hội An có đa dạng màu sắc và có nhiều kích
cỡ khác nhau, lại được chế tác dưới đôi tay tài hoa của những nghệ nhân địa
phương. Nếu muốn du khách có thể mua về cho mình một chiếc lồng đèn nhỏ xinh
với giá từ 15.000đ.

