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NHẬT KÍ TOUR 
 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TOUR XUYÊN VIỆT 

Tp.HỒ CHÍ MINH - BÌNH ĐỊNH - QUẢNG NGÃI - QUẢNG NAM - ĐÀ 

NẴNG - HUẾ - QUẢNG TRỊ - QUẢNG BÌNH - NGHỆ AN - NINH BÌNH - 

NAM ĐỊNH - HÀ NỘI - QUẢNG NINH - LẠNG SƠN - PHÚ THỌ - LÀO CAI  

- TRUNG QUỐC 

Thời gian: 22 ngày 21 đêm (Từ 02.07.2009 -> 23.07.2009) 

 

NGÀY 01: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – QUI NHƠN (670KM) 

04h 00: Tập trung tại trường sai gòn ACT 

05h 30: Khởi hành đi Qui Nhơn  

06h 50: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Hưng Phát II 

07h 30: Tiếp tục lên đường đi Qui Nhơn  

10h 00: Dừng chân nghỉ ngơi tại nhà hàng Hưng Phát I 

12h 15: Dùng cơm trưa tại Hưng Phát II tỉnh Bình Thuận  

15h 00: Dừng chân nghỉ ngơi tiếp nhiên liệu   

19h 15: Dùng cơm chiều tại nhà hàng Bãi Tiên tỉnh Phú Yên  



19h 55: Đoàn tiếp tục đi Qui Nhơn  

20h 30: Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng .Nghỉ ngơi  

 

NGÀY 02: QUI NHƠN – ĐÀ NẴNG  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng, dung điểm tâm sáng 

06h 40: Bắt đầu đi Đà Nẵng  

07h 50: Tham quan Bảo Tàng Quang Trung, thưởng thức trống trận Tây 

Sơn văn hóa cồng chiên dân tộc Bana đồn thượng Tây Sơn  

09h 30: Đoàn tiếp tục đi Đà Nẵng  

11h 30: Dùng cơm trưa tại quán cơm Vinh, ngắm bờ biển Sa Huỳnh  

12h 15: Tiếp tục đi Đà Nẵng  

14h 45: Dừng chân nghỉ ngơi  

16h 00: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn tại khách sạn Xanh – Đà 

Nẵng  

18h 30: Dùng cơm tối tại ,ngắm cầu quay sông Hàn và tự do khám phá  

 

NGÀY 03: ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN  

06h 00: Trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng  

06h 40: Đoàn bắt đầu chuyển bánh đi Hội An  



08h 30: Tham quan thánh địa Mỹ Sơn, nghe thuyết minh về lịch sử và 

kiến trúc độc đáo của thánh địa  

09h 30: Xem biểu diễn múa Chăm (Apsara), múa tạp kỹ các sinh hoạt 

đời thường của dân tộc Chăm  

10h 00: Đoàn đi Hội An  

11h 15: Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng khách sạn (khách sạn 

công đoàn – Hội An).Nghỉ trưa  

15h 30: Đi bộ tham quan phố cổ Hội An  

17h 30: Dùng cơm chiều tại khách sạn  

Tự do mua sắm khảo sát dịch vụ ở phố cổ  

 

NGÀY 04: HỘI AN - QUẢNG BÌNH  

06h 00: Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn  

06h 35: Đòan lăn bánh đi Ngủ Hành Sơn  

07h 10: Tham quan ngọn Thủy Sơn trong quần thể núi Ngủ Hành Sơn  

08h 40: Đoàn tiếp tục đi Quảng Bình  

09h 30: Tham quan đèo Hải Vân thiên hạ đệ nhất hùng quan  

10h 10: Tiếp cung đường đến tỉnh Quảng Bình  

11h 40: Ghé nhà hàng khách sạn Sông Hương thành phố Huế  



12h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng khách sạn Sông Hương 

12h 55: Đoàn đi Quảng Bình  

14h 15: Tham quan Vương Cung Thánh Đường La Vang  

16h 55: Làn thủ tục nhận phòng khách sạn ại khách sạn Hằng Nga  

Tự do nghỉ ngơi  

 

NGÀY 05:QUẢNG BÌNH – ĐỒNG HỚI – VINH  

06h 00: Đoàn đi Phong Nha – Kẻ Bàng  

06h 55: Tham quan Phong Nha – Kẻ Bàng  

07h 00: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng của khu du lịch Phong Nha – 

Kẻ Bàng  

07h 30: Nghe thuyết minh giải thích nguồn gốc và    của Động Phong 

Nha  

08h 00: Xuống thuyền qua động tham quan chuỗi các động và chinh 
phục ngọn núi  

11h 45: Lên bờ qua nhà hàng dung cơm trưa  

12h 35: Đoàn tiếp tục chương trình đi Quảng Trị 

15h 30: Tham quan điểm đỏ của chiến trường Quảng Trị Ngã 3 Đồng 

Lộc nơi 10 cô gái thanh niên phong xung đã hy sinh  



16h 30: Đoàn đi vào thành phố Vinh  

18h 30: Nhận phòng khách sạn tại khách sạn Hoa Phượng Đỏ, dùng 

cơm tối tại nhà hàng của khách sạn 

Nghỉ ngơi tự do vui chơi  

 

NGÀY 06:VINH – NINH BÌNH  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Dùng điểm tâm sáng tại nhà 

hàng của khách sạn  

07h 00: Khởi hành đi Ninh Bình  

07h 30: Tham quan quê ngoại của bác tại làng  

08h 10: Tiếp tục tham quan quê nội của Bác tại làng Kim Liên 

09h 10: Tiếp tục đi Thanh Hóa  

12h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng khách sạn Thanh Hoa  

13h 00: Đoàn tiếp tục đi Ninh Bình  

15h 05:Tham quan nhà thờ Phát Diệm một kiến trúc nhà thờ đá đặc 

biệt đẹp nhất Việt Nam  

15h 00: Xe tiếp tục đi Ninh Bình  

17h 30: Nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi tự do  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng của khách sạn . 



 

NGÀY 07:NINH BÌNH – HẠ LONG  

06h 00: Trả phòng khách sạn. Dùng điểm tâm sáng  

06h 30: Đoàn bắt đầu chương trình tham quan  

07h 30: Tham quan chùa Phổ Minh  

08h 00: Tham quan đền nhà Trần  

08h 30: Tiếp tục chương trình tham quan  

11h 25: Tham quan đền thờ vua Bà Di Tích Lịch Sử Miếu Vua Bà, Đền 

thờ Trần Hưng Đạo, bãi cọc Bạch Đằng  

12h 22: Tham quan Vịnh Hạ Long, dùng cơm trưa trên thuyền chime 

ngưỡng vẻ đẹp núi non hùng vĩ của Vịnh Hạ Long động Thiên Cung, 

hang Dấu Gỗ  

16h 15: Nhận phòng khách sạn Ánh Dương, nghỉ ngơi  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng Băng Cốc  

Tự do tham quan tham tại Vịnh Hạ Long  

 

NGÀY 08: HẠ LONG – LẠNG SƠN (270KM) 

06h 00: Trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm tại nhà hàng Băng Cốc 

06h 45: Đoàn tiếp tục chương trình tham quan đi Lạng Sơn  



08h 30: Dừng chân tại trạm nghỉ  

09h 00: Tham quan chùa Côn Sơn, giếng Ngọc, bàn Cờ Tiên  

12h 30: Dùng cơm trưa tại trung tâm thành phố Lạng Sơn nhà hàng 

Hồng Thành  

13h 10: Nhận phòng khách sạn Phú Qúy, nghỉ trưa  

14h 30: Tham quan động Tam Thanh, chùa Tam Thanh  

15h 30: Mua sắm tại chợ Đông Kinh 

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng Hồng Thành 

Tự do vui chơi mua sắm tại chợ đêm Kỳ Lừa 

   

NGÀY 09: LẠNG SƠN - PHÚ THỌ (230KM) 

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn  

06h 15: Dùng điểm tâm sáng tại quán ăn Ngọc Hà  

07h 00: Khởi hành đi Phú Thọ  

07h 15: Tham quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  

07h 45: Đoàn tiếp tục chương trình tham quan  

08h 55: Tham quan Ải Chi LĂNG (Qủi Môn Quan ) 

09h 10: Tiếp tục chương trình tham quan 

09h 55: Dừng chân nghỉ ngơi  



12h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Đầm Vạc  

12h 45: Đoàn tiếp tục chương trình  

13h 30: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi  

15h 30: Đoàn tiếp tục chương trình tham quan  

15h 45: Tham quan cụm di tích vườn quốc gia Đền Hùng  

17h 00: Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng của khách sạn  

   

NGÀY 10: PHÚ THỌ - SAPA (260KM) 

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn, dung điểm tâm sáng  

06h 35: Xe hởi hành đi đi Sa Pa  

11h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Phùng Thắm  

11h 35: Tiếp tục hành trình 

14h 30: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn Công Đoàn Sa Pa, Nghỉ ngơi  

18h 00: Dùng cơm chiều tại nhà hàng của khách sạn  

Tự do tham quan thị trấn Sa Pa  

   

NGÀY11:SAPA 



07h 30: Dùng điểm tâm sáng. Tham quan thị trấn Sa Pa chợ Sa Pa ,Nhà 

thờ  

11h 00: Dùng cơm trưa nghỉ ngơi  

14h 00: Chinh phục núi Hàm Rồng, ngắm cảnh thung lũng thị trấn Sa Pa 

xinh đẹp thanh bình  

16h 30: Trở về khách sạn nghỉ ngơi  

18h 00: Dùng cơm tối  

Tự do tham quan chợ tình của đồng bào dân tộc Hmông  

 

 

NGÀY 12:SAPA – LÀO CAI – TRUNG QUỐC  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn  

06h 30: Đoàn khởi hành đi Lào Cai  

07h 30: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Việt Hoa tại trung tâm thành 
phố Lào Cai  

08h 00: Tiếp tục chương trình tham quan, đến cửa khẩu quốc tế Hà 

Khẩu làm thủ tục hải quan chuẩn bị tham quan thị trấn Hà Khẩu thuộc 

tỉnh Vân Nam Trung Quốc  

10h 00: Qua cửa khẩu Hà Khẩu để sang Trung Quốc  



10h 30: Tham quan vòng quanh thị trấn Hà Khẩu TRung Quốc bằng xe 

điện một  trong các loại phương tiện lưu thông phổ thông phổ biến của 

thị trấn cận biên giới Việt - Hoa  

10h 45: Tham quan mua sắm tại siêu thị  

12h 00: Dùng cơm trưa tại Trung Quốc  

12h 30: Tự do tham quan mua sắm tại trung tâm mua sắm thị trấn Hà 

Khẩu 

14h 30: Tập trung tại cửa khẩu chuẩn bị trở về Việt Nam  

15h 00: Đoàn trở về khách sạn, làm thủ tục nhận phòng khách sạn Tâm 
Tình  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng Việt Hoa  

Tự do nghỉ ngơi 

 

NGÀY 13:LÀO CAI – HÀ NỘI (300KM) 

05h 00: Đoàn khởi hành đi Hà Nội  

07h 00: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Phùng Thắm 

07h 30: Tiếp tục chương trình của ngày thứ 13  

11h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Đầm Vạc  

12h 00: Đoàn về gần Hà Nội  



13h 30: Tham quan Cổ Loa thành, đền Mị Nương  

14h 30: Tham quan di tích Đền Đế Đô  

15h 30: Về thủ đô Hà Nội  

17h 00: Dùng cơm chiều tại nhà hàng – khách sạn … 

18h 00: Làm thụ tục nhận phòng khách sạn Nam Đế  

Tự do tham quan nghỉ ngơi tại thủ đô Hà Nội  

   

NGÀY 14:THAM QUAN HÀ NỘI 

07h 30: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng của khách sạn  

09h 00: Bắt đầu chương trình tham quan  

09h 10: Tham quan đền Quán Thánh  

09h 35: Tham quan hồ Tây (Ngọa Ngưu), chùa Trấn Quốc  

10h 15: Tham quan học hỏi Văn Miếu Quốc Tử  Gíam ngội trường đại 
học đầu tiên của Việt Nam  

11h 45: Tham quan Hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn  

13h 15: Dùng cơm trưa tại nhà hàng – khách sạn … 

13h 45: Đoàn trở về khách sạn, nghỉ ngơi  

18h 00: Dùng cơm tối 

  



NGÀY 15:HÀ NỘI  

05h 30: Đoàn bắt đầu chương trình tham quan lăng Bác  

06h 00: Làm lễ chào cờ buổi sáng tại quảng trường Ba Đình  

07h 00: Vào nhà chờ xem đoạn phim tư liệu về những ngày tháng cuối 

đời của Bác  

08h 30: Tham quan viếng lăng Bác  

08h 40: Tham quan phủ Chủ Tịch, nhà 54, vườn cây ao cá của Bá Hồ, 

Nhà sàn nơi Bác sống và làm việc 

09h 10: Tham quan lễ chùa Một Cột (Diên Hựu) 

09h 35: Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh nơi ghi lại những ngày tháng 

hoạt động cách mạng thời niên thiếu của Bác  

10h 30: Đoàn về nhà hàng  

11h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng – khách sạn .. 

Về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do vui chơi tham quan thủ đô  

 

NGÀY 16: HÀ NỘI - VINH (300KM) 

05h 30: Xe lăn bánh trở về Vinh  

08h 10: Dùng điểm tâm tại nhà hàng – khách sạn Hương Trà  

08h 30: Tham quan chùa Bãi Đính  



09h 10: Tham quan Tam Cốc ( tiểu Vịnh Hạ Long) bằng ghe cảm nhận 

cảm giác mới khi vừa chèo ghe vừa ngắm cảnh sông núi hữu tình  

11h 30: Đoàn tiếp tục chương trình về Vinh  

13h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng – khách sạn Thanh Xuân  

13h 35: Nối tiếp hành trình tham quan  

18h 15: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn Media, dùng cơm tối tại nhà 
hàng của khách sạn  

   

NGÀY 17: VINH – QUẢNG TRỊ  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn,dùng điểm tâm sáng 

06h 30: Khởi hành đi Quảng Bình  

09h 10: Ngắm cảnh đèo Ngang  

11h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng – khách sạn Hà Nội  

12h 00: Tiếp tục chương trình  

14h 00: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn Hoàng Long, nghỉ ngơi  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng của khách sạn  

   

NGÀY 18:QUẢNG TRỊ - LAO BẢO – HUẾ  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng  



07h 00: Khởi hành đi Huế  

09h 00: Tham quan mua sắm tại trung tâm mua sắm miễn thuế cửa 

khẩu Lao Bảo 

10h 45: Dùng cơm trưa tại nhà hàng – khách sạn Symbol  

12h 00: Tiếp tục hành trình về Huế  

15h 00: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi tại khách sạn công 
đoàn Sông Hương  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng của khách sạn  

19h 00: Ngồi thuyền vừa ngắm cảnh cừa nghe ca Huế trên Sông Hương  

20h 00: Về khách sạn nghỉ ngơi tự do vui chơi thăm kinh thành Huế 

    

NGÀY 19: HUẾ  

06h 00: Dùng điểm tâm sáng  

06h 40: Bắt đầu chương trình tham quan  

07h 10: Tham quan cụm di tích lịch sử văn hóa Đại Nội 

09h 20: Tham quan chùa Thiên Mụ (Linh Mụ) 

11h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng của khách sạn, nghỉ ngơi  

14h 20: Tiếp tục chương trình tham quan  



14h 50: Tham quan lăng Khải Định (công trình bằng xi măng cốt thép 

duy nhất) 

15h 10: Tham quan lăng Tự Đức  

16h 00: Trở về khách sạn. Ghé mua sắm tại chợ Đông Ba  

18h 00: Dùng cơm tối,nghỉ ngơi chuẩn bị chương trình ngày tiếp theo  

 

NGÀY 20:HUẾ - QUI NHƠN  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng  

06h 30: Đoàn quay trở về Quy Nhơn  

12h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Cây Đa 1  

13h 00: Tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ  

13h 45: Tiếp tục chương trình về Quy Nhơn  

17h 45: Làm thủ tục nhận phòng khách sạn ks Hoàng Yến  

18h 30: Dùng cơm tối tại nhà hàng của khách sạn  

Tự do vui chơi nghỉ ngơi  

 

 

 

NGÀY 21:QUI NHƠN – NINH CHỮ  



06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng  

06h 30: Đoàn quay trở về Ninh Chữ   

07h 15: Tham quan khu du lịch Ghềnh Ráng, Mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, 

Bãi tắm Hoàng Hậu 

09h 10: Tiếp tục hành trình về Ninh Chữ  

12h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng …. Thành phố Nha Trang   

12h 45: Tiếp tục chương trình về Ninh Chữ  

15h 50: Làm thủ tục nhận phòng tại resort Hoàn Cầu,nghỉ ngơi tắm biển  

18h 00: Dùng cơm tối tại nhà hàng của khách sạn 

19h 00: Giao lưu sân khấu hóa toàn đoàn   

Tự do vui chơi nghỉ ngơi  

 

NGÀY 22:NINH CHỮ - Tp. HỒ CHÍ MINH(350KM)  

06h 00: Làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng  

06h 30: Xe khởi hành trở về thành phố Hồ Chí Minh  

08h 00: Tham quan làng gốm Bầu Trúc tìm hiểu cách làm gốm bằng thủ 

công tinh xảo của các nghệ nhân mơi đây  

08h 45: Tiếp tục chương trình  

11h 00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Hưng Phát 2 thành phố Phan Thiết  



11h 40: Về tp Hồ Chí Minh  

16h 40: Về đến trường Khôi Việt, kết thúc chương trình thực tập tuor 

22 ngày 21 đêm .Chia tay cả đoàn  

Chuẩn bị bài thu hoạch tour  

  



 

 

 

GIỚI  

THIỆU  

TỔNG  

QUANG



 ĐỒNG NAI 

Đồng Nai là một tỉnh vùng miền Đông Nam Bộ nước Việt Nam, phía 
đông giáp tỉnh Bình Thuận, đông bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, tây bắc giáp 
tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Thế mạnh của tỉnh Đồng Nai là các 
khu du lịch sinh thái và dịch vụ vui chơi giải trí, home stay. 
Đồng Nai có nhiều dân tộc sinh sống, phần lớn là người Việt. Ngoài ra 
có người Hoa, Xiêng, Chơ Ro, Chăm, Mạ…Đồng Nai có một truyền 
thống dân gian khá phong phú, đặc biệt là văn hóa của đồng bào dân tộc 
ít người. Tôn giáo chủ yếu ở Đồng Nai là Phật Giáo và Công Giáo ngoài 
ra một số ít người theo đạo Tin Lành. Đạo Hồi, đạo Cao Đài, Hòa Hảo. 
Đồng Nai còn là quê hương của một số nhạc cụ dân gian độc đáo chẳng 
hạn như đàn dá Bình Đa, sáo trúc, chiêng đồng, thanh la, khèn bầu, khèn 
môi. Lối hát Tam Pót của dân tộc Mạ, một loại hình hát kế có vần điệu 
được lưu truyền trong cộng đồng người Mạ ở huyện Định Quán đang 
được khôi phục lại. 
Đồng Nai còn phát triển thuỷ sản dựa vào hệ thống hồ đập và sông ngòi. 
Trong đó, hồ Trị An diện tích 323 km² và trên 60 sông, kênh rạch, rất 
thuận lợi cho việc phát triển một số thủy sản như: cá nuôi bè, tôm 
nuôi....ngoài hồ Trị An ra Đồng Nai còn các con sông có nhu cầu khai 
thác lớn như sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Lá Buông, sông Ray, 
sông Xoài và sông Thị Vải đây là 2 con sông thuộc vùng phía Tây Nam 
của tỉnh bắt nguồn từ cao nguyên Xuân Lộc và đổ thẳng ra biển. 
+Diện tích:5.895 km² 
+Dân số: 2.142.700 người 

+Tỉng lỵ: Tỉnh lỵ của Đồng Nai là thành phố Biên Hòa cách Tp. Hồ Chí 
Minh 30km, cách Hà Nội 1.684km theo đường quốc lộ 1A, cách Đà Lạt 
(Lâm Đồng) 278km theo quốc lộ 20, cách Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) 
95km theo quốc lộ 51, cách Cần Thơ 198km. Đường sắt tuyến Bắc - 
Nam đi từ Hà Nội qua thành phố Biên Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh 

+Dân Tộc:Việt(Kinh),Hoa,Xtiêng,Chơ Ro,Chăm. 



+Các huyện: . Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 
thành phố, 1 thị xã và 9 huyện: 
 Thành phố Biên Hoà  
 Thị xã Long Khánh  
 Huyện Định Quán  
 Huyện Long Thành  
 Huyện Nhơn Trạch 
 Huyện Tân Phú 
 Huyện Thống Nhất  
 Huyện Vĩnh Cửu  
 Huyện Xuân Lộc  
 Huyện Cẩm Mỹ  
 Huyện Trảng Bom 
+Khí Hậu: Có 2 mùa: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ 
tháng 11 đến tháng 4 năm sau, Nhiệt độ trung bình 25,4-27,2°C 

+Giao Thông: 

+Đường bộ:Ql 1A Bắc Nam,Quốc lộ 20 lên Lâm Đồng. 

+Đường sông :Sông La Ngà,Sông Làu Buông chảy qua nhà máy thủy 
điện Trị An. 

+Văn hóa & Lễ hội: 

Lễ hội nổi trội nhất ở Đồng Nai là lễ hội Kỳ Yên ( lễ cầu an ) còn gọi là 
lễ vía thần được tổ chức tại các thời điểm khác nhau trong một năm. 
Nghi lễ của lễ Kỳ Yên cũng giống như nghi thức của lễ cúng Đình thần 
Nam Bộ bao gồm: lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, lễ rước thần, lễ dâng vật 
cúng thần và lễ tống ôn. Ba năm một lần có tổ chức hát bội, múa.  
 Tại đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ Kỳ Yên được tổ chức vào các ngày 
26/6 và 11/11 âm lịch.  



 Tại đình An Hòa, lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 
âm lịch. Ngoài phần lễ còn có hội đua thuyền, xô giàn thí thực. Đến giờ 
ngọ, giàn được xô ra cho mọi người cùng tranh lấy đồ cúng như là sự 
ban phát của thần linh.  
 Đền thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương, lễ Kỳ Yên được tồ chức vào 
ngày 16 và 17 tháng 10 âm lịch.  
 Đình Tân Lân thờ Trấn Biên đô đốc Trấn Thượng Xuyên, tổ chức lễ 
Kỳ Yên vào ngày 23 tháng 11 âm lịch.  
Ngoài ra đồng bào Chăm, Khmet… sống ở đây hàng năm thường tổ 
chức lễ hội đặc trưng của dân tộc mình: lễ Roja Haji (người Chăm), lễ 
hội Chôi Chanam Thmây (Khmer). 

+Di Tích-Danh Thắng: 

Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử, văn hoá và các điểm du lịch có tiềm 
năng: Khu Văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch 
Bửu Long, khu du lịch ven sông Đồng Nai , Vườn quốc gia Nam Cát 
Tiên, làng bưởi Tân Triều, Thác Mai - hồ nước nóng , Đảo Ó.. Đến 
Đồng Nai du khách sẽ có dịp tham gia những chuyến du lịch sinh thái 
trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, câu cá, du thuyền trên sông 
Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long ẩn, khu văn hoá Suối 
Tre, thác Trị An, rừng Mã Đà,... hay tham quan các di tích lịch sử, văn 
hóa: chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ: 
mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa.  
+Kinh tế: 
Đại siêu thị Big C 
Được khánh thành ngày 18/8/1998 do tập đoàn Boubon của Pháp đầu 
tư với số vồn là 54 triệu USD, diện tích 20.000 m vuông. Siêu thị có trên 
hơn 20.000 mặt hàng và 90% hàng hòa là sản xuất tại Việt Nam. Tập 
đoàn Boubon là một trong những tập đoàn lớn nhất của Pháp về lương 
thực thực phẩm. Các dự ánBoubon đã đầu tư vào Việt Nam như nhà 
máy đường Bourbon Tây Ninh-nhà máy thức ăn gia súc Boron trong quy 



hoạch phát triển tại Việt Nam, Bourbon đã vạch rõ sẽ thôn tính toàn bộ 
hệ thống siêu thị Việt Nam với khách hàng chủ yếu là tầng lớp trung 
lưu. Hiện nay tập đoàn Bourbon có 3 siêu thị lớn ở Việt Nam: siêu thị 
An Lạc, siêu thị Cora Miền Đông-siêu thị Cora Hà Nội. Trước đây có tên 
là Co Ra nhưng tập đoàn này đã bán lại cho một tập đoàn của Thái Lan. 
 
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 và 2. Đây là khu công nghiệp được đầu tư 
xây dựng quy mô khá lớn. Trước năm 1975, Mỹ đã xây dựng những khu 
công nghiệp này lên nhằm làm cho nền kinh tế ta phát triển, hàng hóa 
của Mỹ chiếm độc quyền. Tại đây chuyên sản xuất về các mặt hàng 
như: công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, dày da, công nghiệp thực 
phẩm, điện tử……và thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ các nước như 
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc….Đặc biệt nhờ có biện pháp xử lý và đầu 
tư tốt cho nên mặc dù hai khu công nghiệp này nằm bên đường quốc lộ 
nhưng không gây ô nhiễm môi trường. 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được thành lập từ 1963 với tên gọi là khu 
kỹ nghệ Biên Hòa, với tổng diện tích theo quy hoạch ban đầu là 511 ha. 
Theo các tài liệu để lại, ý đồ của chính quyền Sài Gòn lúc đó là xây dựng 
một khu công nghiệp tập trung với định hướng ưu tiên bố trí các nhà 
máy, xí nghiệp sử dụng nông phẩm và nguyên liệu trong vùng, sản xuất 
hàng tiêu dùng và các cơ sở dịch vụ để giải tỏa dần các nhà máy, xí 
nghiệp khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn với định hướng ban đầu là thiên về 
công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ. Sau khi được tiếp quản, khu 
kỹ nghệ có 95 xí nghiệp. Cơ cấu 95 xí nghiệp phân thành các nghành 
như: công nghiệp nặng (điện, luyện kim, cơ khí) có 10 xí nghiệp, công 
nghiệp hàng tiêu dùng có 68 xí nghiệp, công nghiệp vật liệu kiến trúc 
xây dựng 12 xí nghiệp. 



Khu công nghiệp Biên Hoà 2 
Ngành nghề thu hút đầu tư : thực phẩm và chế biến nông sản thực 
phẩm; may mặc và dệt sợi; hàng nữ trang, mỹ nghệ và các loại mỹ 
phẩm; giày dép, dụng cu thể thao, các loại bao bì cao cấp; sản phẩm 
công nghiệp từ cao su, gốm sứ, thuỷ tinh; lắp ráp điện tử, phụ kiện máy 
tính, linh kiện điện tử; sản xuất dây điện các loại , đồ điện gia dụng; 
dược phẩm, dụng cụ y tế và nông dược, thiết bị công nghiệp…  

+Khí Hậu: Do thời tiết hai mùa mưa nắng, sản vật biển, rừng, sông 
nước, vườn ruộng phong phú, cách ăn uống của người Đồng Nai vừa 
thể hiện nét chung của văn hóa Việt Nam, vừa có sắc thái mang dấu ấn 
Nam Bộ 
Các món ăn quen thuộc của người Biên Hòa - Đồng Nai trong thói quen 
ngày ăn ba bữa thông thường: cháo đậu ăn với cá lóc kho tiêu, cháo 
đậu nước cốt dừa, canh bầu nấu với cá trê vàng, cá lóc kho thơm, canh 
chua cá lóc, mắm kho ghém rau sống, mắm đồng chưng trứng, canh 
khổ qua dồn thịt… 
Đất Đồng Nai cũng rất giàu hoa trái, gần như quanh năm đều có trái 
cây, trong đó bưởi là thứ trái cây nổi tiếng nhất. 
Biên Hòa có bưởi Thanh Trà; Thủ Đức nem nướng, Điện Bà Tây Ninh; 
Bưởi Đồng Nai nhiều nhất ở làng Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu). Bưởi Tân 
Triều nổi tiếng trong nước và cả một số nước trên thế giới với vị chua 
ngọt dễ chịu, múi nhỏ mọng nước, có tác dụng tốt cho tim mạch. Ngày 
nay, du khách có thể theo tour, hoặc tự đến làng Tân Triều ( tỉnh lộ 24, 
qua khỏi trung tâm Văn hóa Du lịch Bửu Long 10km) để được nằm nghỉ, 
cắm trại hay picnic ngay trong vườn bưởi, và tự tay chọn hái những quả 
bưởi trĩu cành, để tận hưởng vị ngọt thanh của đường hòa tan trong 
múi bưởi – một vị ngọt mát nhẹ nhàng giúp cho tinh thần sảng khoái.. 
Không thể không nhắc đến chôm chôm, sầu riêng – hai thứ đặc sản của 



các vườn cây Long Khánh.  
Quả chôm chôm vỏ dày, thịt trắng trong, ngọt mát. Sầu riêng là loại đắt 
tiền nhất trong các loại hoa quả Việt nam. Tên của loại quả này gắn liền 
với truyền thuyết về mối tình không thành của chàng hoàng tử láng 
giềng và cô gái Nam Bộ Việt Nam. Sầu riêng vỏ dày, cứng, có gai nhọn 
lởm chởm. Khi chín, chỉ cần dùng lưỡi dao tách nhẹ vào đường rãnh vỏ 
là thấy ngay những múi sầu riêng vàng ngà, óng ánh như được phết bơ. 
Hương sầu riêng rất đậm, quyến rũ đến lạ kỳ, bay rất xa và rất lâu tan 
trong không khí. Sầu riêng đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế 
giới. 

                       NINH THUẬN 
Diện tích: 3.427 km2 
Dân số: 483.400 người 
Tỉnh lỵ: Phan Rang 
Tỉnh Ninh Thuận bao gồm: Thành Phố Phan Rang  

Ba huyện: Ninh Sơn, Ninh Hải và Ninh Phước. 
Dân Tộc:Việt(Kinh),Chăm,Giarai,Hoa…  

         Ninh Thuận là 1 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, Bắc giáp 
Khánh Hòa, Tây giáp với Lâm Đồng, Nam giáp với Bình Thuận và Đông 
giáp biển Đông. Ninh Thuận được bao bọc bởi 3 mặt là núi: phía Bắc và 
Nam là 2 dãy núi nhô ra biển, phía Đông là vùng núi cao của tỉnh Lâm 
Đồng. Địa hình có 3 dạng: miền núi, đồng bằng, vùng ven biển. Nơi đây 
có hai hệ thống sông chính đó là: hệ thống sông Cái bao gồm các sông 
nhánh như sông Mê Lam, sông Sắt, sông Ông, sông La, sông Quao … và 
hệ thống các sông suối nhỏ phân bố ở phía Bắc và Nam của tỉnh như 
sông Trâu, sông Bà Râu. 



      Khí Hậu : Ninh Thuận nằm trong vùng khô hạn nhất nước ta, khí hậu 
nhiệt đới gió mùa với các đặc trưng là khô nóng, gió nhiều và bốc hơi 
mạnh, không có mùa đông. Nhiệt độ trung bình năm là 270C, lượng 
mưa trung bình 705 mm và tăng dần theo độ cao lên đến 1100 mm ở 
vùng miền núi. Một năm có 2 mùa: mùa mưa từ tháng 5 ->11 và mùa 
khô từ tháng 12 ->5 năm sau. 
Vì có khí hậu và vùng đất không được như những vùng khác trong nước 
nên Ninh Thuận có những vùng chuyên sản xuất chuyên canh như nho, 
thuốc lá, mía, đường, bông, tỏi, hành và nuôi trồng thủy sản vì nơi đây 
là vùng ven biển. 

       Giao Thông : Ninh Thuận là 1 bức tranh hài hòa giữa đồng bằng, đồi 
núi và biển cả. Nằm trong cụm du lịch quốc gia thuộc tam giác Đà Lạt-
Nha Trang-Phan Rang. Ninh Thuận có vườn quốc gia Núi Chúa… 

        Đường bộ : Quốc lộ 1A Bắc Nam,đường số 11 đi Đà Lạt cách 
110km,cách Nha Trang 105 km, Cách Tp.HCM 350km và Hà Nội 
1.382km 

Tham Quan: 

             Văn hóa & Lễ hội : 

Lễ Hội KaTê : 

Đây là lễ hội lớn nhất vui nhất trong vùng Ninh Thuận và Bình thuận nơi 
có đông người Chăm sinh sống. 

Diễn ra tại tháp Pôklông Giarai vào ngày 1/7 Chăm lịch,lễ hội tưởng 
niệm các vị anh hùng dân tộc,các thần của vua pôrôme. 

Nhân dân vùng ở các cùng lân cận cùng tụ tập làm lễ chứng kiến bà 
đồng và thấy cúng tắm rửa cho vua Pôklông Garai ,đọc kinh và hát 



những bài hát dân ca. Kết thúc lễ là chương trình múa nhạc đặc sắc do 
người Chăm biểu diễn. 

Lễ Hội Jòn Jang: 

Được tổ chức tại tháp PôKlong Garai và Pôrome trong hai ngày tháng tư 
Chăm Lịch.Các Thầy cúng và dân địa phương lên tháp lễ thần Nông cầu 
cho mùa vụ sắp tới. 

Làm lễ xong dân chúng kéo nhau ra đập Đa Nhim để tiếp tục cúng bái 
cầu mưa. 

 

Di Tích-Danh Thắng : 

Tháp Hoà Lai : 
Cụm tháp Hòa Lai, còn có tên Ba Tháp, nằm ven quốc lộ 1A cách Phan 
Rang 14km về phía bắc; thuộc làng Ba Tháp xã Tân Hải huyện Ninh Hải-
Ninh Thuận; được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 9. Cụm tháp đã từng 
được các nhà nghiên cứu phương Tây đánh giá là kiến trúc tháp cổ và 
đẹp nhất của Chămpa. Đáng tiếc là nay tháp chính đã bị sụp đổ chỉ còn 
lại tháp Bắc và tháp Nam nhưng cũng trong tình trạng hoang tàn. Di tích 
là thân tháp hình khối lập phương khỏe khắn nhô lên từ một phần bệ 
vuông và đỡ cả một hệ thống các tầng nhỏ dần vẫn còn những hoa văn 
điêu khắc rất tỉ mỹ rất đẹp trên vòm cửa, trên các trụ ốp, trên bộ diềm 
mái. 
 
Tháp Bắc có 4 trụ bổ tường, mỗi trụ được trang trí rất đẹp và hình 
tượng chim Garuda giang rộng cánh. Trên mỗi đầu các trụ bổ của các 
mái chìa có các diềm mũ để trang hoàng. Các cửa giả được trang trí với 
những vòng cung và những hình người được thể hiện trong tư thế ngồi. 



Hình thức trang trí ở tháp Nam đơn giản hơn, cũng có 4 trụ bổ tường 
với những đường nét bên dưới và những diềm mũ với các hoa văn 
trang trí ở mái chìa, các cửa giả được trang trí vòng cung lớn nhưng 
không tỉ mỉ như tháp Bắc. Tháp có ba tầng mái, mỗi tầng có một hốc giả 
tang trí bởi các vòng cung. 
Núi Cà Đú: 
Núi Cà Đú nằm giữa vùng đồng bằng rộng lớn thuộc huyện Ninh Hải có 
độ cao 300 m, từ trên đỉnh núi du khách có thể thoả tầm mắt ngắm 
nhìn phong cảnh hữu tình của Đàm Nại, vẻ đẹp nên thơ của bãi biển 
Ninh Chữ, đồng lúa mênh mông và sự nhộn nhịp của thị xã Phan Rang – 
Tháp Chàm. 
Ninh Thuận là một tỉnh phía nam miền Trung Việt Nam. Đây là mảnh 
đất sinh sống của một số lượng lớn những người Chàm. Trong lịch sử, 
dân tộc Chàm đã từng là một quốc gia hùng mạnh và tại đây còn nhiều 
những di tích lịch sử và văn hóa của người Chàm cổ như Tháp Chàm, ... 
Tất cả tạo nên một sức thu hút lớn cho du khách. 
 
Ninh Thuận nằm dọc theo bờ biển, chính điều này đã đem đến nhiều 
bãi biển đẹp và nguồn hải sản dồi dào tạo thế mạnh rất lớn cho việc 
phát triển kinh tế của tỉnh. 
Bãi biển Cà Ná 
Bãi biển Cà Ná nằm sát bờ biển. Cà Ná có vị trí thuận lợi cho việc tham 
quan, chúng ta có thể dừng chân tại Cà Ná thưởng thức cảnh đẹp và 
nghỉ ngơi để tiếp tục cho cuộc du ngoạn. Cà Ná có không khí trong lành 
và cả những hoạt động rất phong phú. 
Hành trình trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn giáp ranh Bình Thuận- Ninh 
Thuận, biển Cà Nà hiện ra bát ngát, bao la được mệnh danh là “nàng 
công chúa ngủ quên”. Biển xanh, cát trắng, ghềnh đá, núi non... cộng 



với các tuyến đường giao thông uốn lượn qua các eo biển, tạo cho Cà 
Ná một cảnh quan đầy ngoạn mục với khí hậu nắng ấm quanh năm. Cà 
Ná có đủ loại hình du lịch leo núi, khám phá những danh lam, di tích 
còn giữ nguyên nét hoang sơ, du lịch biển, hải đảo... Nước biển Cà Ná 
xanh thẳm, có độ mặn cao hơn các vùng khác từ 3-40, chỉ cần từ bờ lội 
ra khơi chừng 20 mét, với độ sâu chỉ khoảng 1-1,5 mét, du khách có thể 
thỏa sức ngắm các rạn san hô rất đẹp ẩn sau tầng nước. Bãi tắm trải dài 
xa hút, cát trắng tinh anh, sạch sẽ. Những ghềnh đá hoa cương điểm 
xuyến thêm nét đẹp đặc trưng của Cà Ná. Chính những ghềnh đá này 
tạo nên nhiều hang động kỳ bí như: hang Ông Phật, ghềnh Ông Nồng, 
giếng Đục...  
 
Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong dòng nước xanh mát, 
chiêm ngưỡng những mỏm đá đủ loại hình thù nằm sát mép bờ, chụp 
ảnh lưu niệm hoặc tổ chức leo núi, thưởng thức các món ăn đặc sản, 
thăm các danh thắng, các công trình văn hóa đặc sắc, các làng nghề 
truyền thống của dân tộc Chăm thuộc huyện Ninh Phước, đi thuyền ra 
đảo Cù Lao Câu, tắm nước khoáng Vĩnh Hảo… 
 
Trong tiếng Chăm có nghĩa là tiên sa. Đây là nơi mà gia đình các vua 
Chăm Pa thường đến nghỉ ngơi và săn bắt. Hiện nay Cà Ná là một bãi 
biển đẹp, cát trắng, biển trong xanh. Cà Ná thuộc Bình Thuận và cũng là 
ranh giới giữa Bình Thuận và Ninh Thuận. Phóng tầm mắt về hướng 
biển khoảng 6 km chúng ta thấy một hòn đảo nổi lên giữa biển như một 
chiếc hàng không mẫu hạm: đó chính là Cù Lao Câu một trong những 
nơi hiện nay có môi trường sinh thái biển tốt nhất Việt Nam hiện nay. 
Năm 1998 đã được Unessco tài trợ 2 triệu USD để bảo vệ rặng san hô 
ngầm từ Cù Lao Câu đến Hòn Mun (Khánh Hòa). 



Thị xã Phan Rang 
Dân số khoảng 80.000 người, nằm bên bờ sông Cái. Khu vực Phan Rang 
có nhiều người Chăm sinh sống. Phan Rang có nho là đặc sản nổi tiếng. 
Tại trung tâm thị xã có một ngã ba rẽ trái 110 km là đến Đà Lạt. Đồng 
bằng Phan Rang trù phú nhờ công trình đập thủy điện Đa Nhim. 
Dân tộc Chăm 
Người Chăm còn có tên gọi là Chàm, Chiêm, Chiêm Thành… Người 
Chăm có dân số 98.971 người thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo. Vương 
quốc Chămpa tồn tại từ thế kỷ II đến đầu thế kỷ XVII. Lãnh thổ kéo dài 
từ Quảng Bình đến Bình Thuận, số còn lại cư trú ở An Giang, Phú Yên, 
TP.HCM, Bình Định, Tây Ninh. Vào thế kỷ XV sau những lần giao tranh 
với Đại Việt thất bại, một số người đã chạy sang Campuchia. Đến thế kỷ 
XVII họ lại trở về. Vào những năm 1940 do chiến tranh họ lại di chuyển 
lên sống và định cư ở TP.HCM. 
 
Dân tộc Chăm có hai bộ phận Cau và Dừa, giữa hai bộ phận này thường 
xảy ra tranh chấp cho đến thế kỷ II sau công nguyên, Khu Liên chống lại 
nhà Hán lập ra Lâm Ấp, sau đó cháu là Phạm Phật đã thống nhất hai bộ 
phận này và lập ra nước Chămpa. Kinh đô của nước Chămpa lúc đó là 
Trà Kiệu cách Đà Nẵng 70 km về phía Tây Nam mà sử gọi là Sinhapura 
(thành phố sư tử) nằm bên bờ sông Thu Bồn nay thuộc xã Duy Sơn.  
 
Từ thế kỷ IX kinh đô được chuyển ra phía Bắc tại làng Đồng Dương nằm 
bên bờ sông Ly Ly, là một nhánh sông Thu Bồn, cách cố đô Trà Kiệu 25 
km về phía Nam có tên là Indrapura, vương triều này còn gọi là vương 
triều Phật Giáo vì trong giai đoạn này Phật Giáo phát triển thành quốc 
giáo lấn áp cả Ấn Giáo. Đồng Dương là nơi tập hợp đền chùa, cung điện 
chứ không tách ra như vương triều trước. Vào cuối thế kỷ X, kinh đô 



Đồng Dương bị tấn công nhiều lần nên vào những năm 1000 thì dời về 
Đồ Bàn với trung tâm được đánh dấu là tháp Cánh Tiên. 
 
Làng của người Chăm gọi là Plây, xung quanh không có cây cối hoặc chỉ 
có vài cây me vì họ cho rằng ma quỷ trú ngụ trên những cây to. Nhà 
được xây dựng về hướng Nam. Một gia đình sống trong khuôn viên có 
hàng rào bằng cây khô. Người Chăm sống theo chế độ mẫu hệ. Mỗi gia 
đình có những ngôi nhà xây cất gần nhau theo một trật tự gồm: một 
căn nhà lớn cho cả nhà gọi là Thang Yơ, đến khi con gái lớn lấy chồng 
thì mọi người nhường căn nhà đó cho cô và cất căn nhà khác bên cạnh 
gọi là Thang Mưyân. Khi cô con gái thứ hai lấy chồng cô cả phải ra ở 
cạnh để nhường cho cô em. Cô con gái út được hưởng nhà đó và có 
nhiệm vụ giữ Chick Atâu-là một cái giỏ tre đựng đồ quý của gia đình để 
cúng giỗ gia đình. 
 
Người Chăm ăn cơm gạo được nấu trong nồi đất. Thức ăn gồm thịt, cá, 
rau củ do săn bắt, hái lượm, chăn nuôi. Người Chăm ở Bình Thuận, Ninh 
Thuận ăn bằng đũa. Người Chăm theo đạo Hồi không ăn thịt bò vì bò là 
vật linh thiêng. Họ cũng không ăn heo vì heo là con vật dơ bẩn. Họ có 
món canh Vabai nấu bằng lá rừng trộn thịt, bột gạo rồi khuấy đều. Món 
cháo chua, bánh nhân chuối. Thức uống có rượu cần, rượu gạo. 
 
Nói đến người Chăm không thể không nói đến tháp Chàm. Kỹ thuật để 
xây dựng tháp Chàm ngày nay vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với 
các nhà nghiên cứu. Tháp được làm bằng gạch Chăm, gạch có kích 
thước khoảng 31cmx 17cmx 5cm. Chúng được xếp chồng khít lên nhau 
mà chúng ta không thể nào nhìn thấy những mạch hồ. Thế tại sao nó có 
thể đứng được? Có người cho rằng người Chăm xây tháp bằng gạch 



mộc gọt lên đó rồi nung khối tháp trong một ngọn lửa khổng lồ. Giả 
thuyết này không có sức thuyết phục vì gạch mộc thì làm sao chịu được 
sức nặng của ngôi tháp và khi nung thì làm sao những viên gạch ở 
những bức tường dày 1-1,5 m ấy lại có độ nung chín đều như những 
viên gạch trong lẫn ngoài như thế. Lại có người cho rằng người Chăm 
dùng một thứ nhựa thực vật để làm hồ dán những viên gạch lại với 
nhau. Có người cho rằng đó là mủ cây xương rồng trộn với mật đường 
nhưng lại có người cho rằng đó là dầu rái để gắn những viên gạch lại với 
nhau. Sự tinh tế của các tháp Chàm còn thề hiện ở vô số hình chạm 
khắc tỉ mỉ, trau chuốt cho nghệ thuật đục đẽo trực tiếp lên tường tháp 
sau khi tường tháp đã được xây. Tháp thường có ba tầng, càng lên cao 
càng thu hẹp lại, mỗi tầng mô phỏng lại vòm cuốn của cửa chính và cửa 
giả. Ở góc mỗi tầng tháp đều có hình tháp thu nhỏ và rất nhiều vật 
trang trí phụ bằng sa thạch thể hiện hình tiên nữ Apsara, chim thần 
Garuda, bò thần Nandin… Tất cả những chủ đề trang trí đều được thể 
hiện bên ngoài tháp, tường trong tháp bao giờ cũng để trơn. Trên chóp 
tháp là một khối đá nhọn đặt ngay giữa đỉnh. 

+Đặc sản:  

Cua, tôm, ghẹ, ốc, Mực khô một nắng, thịt Dông, Gỏi Cá Mai, Cơm Gà, 
Tỏi,  nem, rượu nho, mật nho, nước mắm, bánh xèo, bánh canh chả cá, 
mì Quảng, Gốm Bàu Trúc, đồ Thổ Cẩm, tranh sơn mài 
Cừu Ninh Thuận: 
Đi trên QL1A đoạn đi ngang qua tỉnh Ninh Thuận người ta hay bắt gặp 
những đàn cừu thả rong trên những cánh đồng. Có lẽ, nhiều người ngạc 
nhiên khi thấy loài vật này sống trong vùng khí hậu khô hanh và cằn cỗi 
nhất nước ta. Chỉ trừ những đồng lúa là có màu xanh mượt, còn lại là 
những bụi cỏ, những cánh rừng bụi thấp thì đều cháy khô hoặc xơ cành 
lá. Đàn cừu đang ăn bên khu rừng toàn những cây gai xương rồng và 



những lùm cây dại trơ cành. Cừu hiện ra trên những ngọn đồi xavan, 
cừu đi trên đường làng, cừu đứng trên sân, trên sàn chuồng trước nhà. 
Thịt cừu ngon và bổ, là một trong những loại thịt đắt giá trên thị trường 
hiện nay. Nhưng để sống được nơi có khí hậu khắc nghiệt: nắng nóng, 
thảo trường vốn có nhiều cây gai hơn cành lá, sỏi đá nhiều hơn cỏ tươi, 
lũ cừu phải gặm tất tần tật những gì có ở bãi chăn này: từ cỏ khô, gốc 
ra, chồi lá dại đến cả cây xương rồng, cây bồn bồn… 
Cây Nho 
Nho gốc ở các miền ôn đới khô Châu Á, cũng có các giống khác ở châu 
Mỹ nhưng chưa trồng với quy mô sản xuất ở Việt Nam. Nho trồng nhiều 
ở Phan Rang vì ở đây có những điều kiện thuận lợi nhất. Ở nhiều nơi 
khác vẫn vó thể trồng nho kinh doanh nhưng phải có điều kiện là mùa 
khô 4 – 5 tháng nắng và đất không bị úng nước vào mùa mưa do rễ nho 
là nơi xúc tích dự trữ của cây nên rất mẫn cảm với tình trạng thiếu oxy. 
Là cây trồng theo kiểu dây leo trên giàn. Đầu tiên người ta làm dàn 
bằng gỗ cao khoảng 1,6 – 1,8m và những nhánh nho được trồng cho 
bám leo lên giàn hơn 1 năm, nho sẽ cho ra trái, tuổi thọ nho khoảng 7 – 
10 năm, một năm có 3 mùa thu hoạch, trung bình 2,5 tấn/mùa/ha. 
Trung bình 1 ha nho cho lợi nhuận gấp 10 lần trồng lúa.  
Tỏi 
Hành tỏi là hai cây truyền thống phù hợp với điều kiện đất đai và tập 
quán của người dân địa phương. Trước đây mưa thuận gió hoà, mỗi 
năm nông dân gieo trồng 4 vụ hành đỏ với diện tích 350 - 400 ha, sản 
lượng đạt trên 5000 tấn. Củ chắc, hương vị thơm nồng đã tạo thành 
thương hiệu hành đỏ Mỹ Tường nổi tiếng cả nước. Hành khô từ Nhơn 
Hải được các thương lái thu mua cung ứng cho các giống địa phương 
trong và ngoài tỉnh. 
 



Củ hành bán cho bà con làm giống, còn lá hành đỏ vừa bổ dưỡng ngang 
như cỏ voi vừa nâng cao khả năng sinh sản. Dê cừu ăn lá hành rất mắn 
đẻ và phòng chống được một số bệnh về đường ruột. Là hành khô bảo 
đảm khả năng “ làm việc ” rất tốt của dê đực trong việc duy trì nòi 
giống. 

KHÁCH SẠN :  
 Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ ( **** ) :  Xã Khánh Hải, huyện Ninh 
Hải 
Tel:             (84-68) 873 900 

 Khách sạn Hữu Nghị ( ** ) : 398 Thống Nhất, Tx. Phan Rang 
Tel:             (84-68) 920 434 

 Khách sạn Ninh Thuận ( ** ) :  Đường 21 Tháng 8, Tx. Phan Rang 
Tel:             (84-68) 836 712 

 Khách sạn Thống Nhất ( ** ) :  343 Thống Nhất, Tx. Phan Rang 
Tel:             (84-68) 834 817 

 Khách sạn Phong Lan  :  74 Yên Ninh, bãi biển Bình Sơn, Tx. Phan 
Rang     Tel:             (84-68) 890 160 
  

 Khách sạn Cà Ná  : Bãi biển Cà Ná, Km 1589 QL 1A, xã Phước 
Diệm, huyện Ninh Phước 
Tel:             (84-68) 861 320 

 Khách sạn Hải Sơn  :  Bãi biển Cà Ná, huyện Ninh Phước 
Tel:             (84-68) 861 322  

NHÀ HÀNG :  
 Nhà hàng Dạ Hương : 29/2 Thống Nhất, Tx. Phan Rang 



 Nhà hàng KS Phong Lan : Bình Sơn, Văn Hải, Tx. Phan Rang 
 Nhà hàng KS Ninh Thuận : 2 Lê Hồng Phong, Tx. Phan Rang 
 Nhà hàng Thu Thủy: Đường Thống Nhất, Tx. Phan Rang 
 Nhà hàng Hữu Nghị : Đường Thống Nhất, phía nam KS Hữu Nghị, 
Tx.Phan Rang 



KHÁNH HÒA 

 

Khánh Hòa là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, cách thủ đô Hà Nội 
1280km về phía Nam, cách TPHCM 448km về phía Bắc và có thành phố 
Nha Trang là trung tâm kinh tế – chính trị – văn hóa của tỉnh: diện tích 
tự nhiên Khánh Hòa là 5.197km2, dân số 1,1 triệu người. Là một tỉnh 
đất không rộng, người không đông nhưng được thiên nhiên ưu đãi đặc 
biệt: khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình hàng năm là 27oC, lượng mưa 
trung bình hàng năm 1.737mm, cảnh quan xinh đẹp, bờ biển dài trên 
385km, trong đó gần 100km là bãi cát trắng, có nhiều bán đảo và vịnh 
lớn, trong đó có vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên thứ 29 
của câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Cam Ranh là vịnh có vị trí 
chiến lược nổi tiếng thế giới, Vân Phong là vịnh có tiềm năng lớn trong 
việc phát triển kinh tế du lịch trong tương lai. Khánh Hòa có nhiều đảo 
ven bờ, có vùng núi cao, đồi trung du, đồng bằng và nhiều sông ngòi. Có 
thể ví Khánh Hòa là một bức tranh thu nhỏ của đất nước Việt Nam. 

 Lịch sử hình thành: 
Theo các nguồn tài liệu lịch sử nước ta, mùa xuân năm Quý Tỵ 1653, 
trong tiến trình mở rộng cương giới tổ quốc Đại Việt, theo lệnh chúa 
Nguyễn, Cai Cơ Hùng Lộc Hầu đã lấy vùng đất từ bờ sông Phan Rang 
(Ninh Thuận ngày nay) ra đến núi Đá Bia – Đèo Cả (ranh giới 2 tỉnh Phú 
Yên, Khánh Hòa ngày nay), đặt dinh Thái Khang, chia làm 2 phủ là Thái 
Khang và Diên Ninh. Dinh đóng ở huyện Tân Định, phủ Thái Khang (ngày 
nay là huyện Ninh Hòa). 

Khánh Hòa có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, nằm trên 
các trục giao thông quan trọng của cả nước: có quốc lộ 1A và đường sắt 



Bắc Nam nối liền các tỉnh phía Bắc và phía Nam, quốc lộ 26 nối Đắk Lắk 
và các tỉnh tây Nguyên. 

Khánh Hòa có 6 cảng biển, trong đó có 3 cảng biển cho tàu có trọng tải 
10.000 – 30.000 tấn cập bến, có ga đường sắt chính, có 2 sân bay, đặc 
biệt sân bay Cam Ranh có thể nâng cấp thành sân bay quốc tế, thuận lợi 
cho việc giao lưu trong nước và quốc tế; mạng điện quốc gia đã và có 
thể đáp ứng mọi nhu cầu về điện năng cho các nhà đầu tư; hệ thống 
thông tin liên lạc đạt trình độ kỹ thuật tiên tiến… 

Tiềm năng thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa bao gồm: du lịch, thủy sản, 
đóng và sửa chữa tàu – cảng biển, ngành sợi dệt may, khoáng sản, các 
lĩnh vực tổng hợp khác. 

+Diện tích: 5.197 km² 

+Dân Số: 2.147.000 người 

+Tỉnh lỵ:Thành Phố Nha Trang 

+Các huyện:Thị xã Cam Ranh,Huyện: Vạn Ninh,Ninh Hòa,Diên 
Khánh,Khánh Vĩnh,Khánh sơn,Trường Sa 

+Dân Tộc:Việt(Kinh),Ra Giai,Hoa,Cơ Ho… 

+Khu Vực: là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Tỉnh này giáp 
với tỉnh Phú Yên về hướng bắc, tỉnh Đắk Lắk về hướng tây bắc, tỉnh Lâm 
Đồng về hướng tây nam, tỉnh Ninh Thuận về hướng nam, và Biển Đông 
về hướng đông. Quần đảo Trường Sa nằm dưới sự quản lý của tỉnh 
Khánh Hòa, nhưng bị tranh chấp về chủ quyền bởi một số quốc gia 
khác. 



+Khí Hậu: Vừa chịu sự chia phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa,vừa 
mang tính chất của khí hậu đại dương nên tương đối ôn hòa. Nhiệt độ 
trung bình năm là 26,5◦C 

+Giao Thông: 

Đường bộ:. Quốc lộ 1A chạy dọc ven biển từ Đèo Cả đế Gềnh Đá Bạc 
nối liền với các tỉnh phía Bắc và phía Nam  

Quốc lộ 26 nối Ninh Hòa với Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên.  

Đường 723 (Nha Trang đi Đà Lạt)  

Đường sắt 
Khánh Hòa nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuận lời cho việc liên 
kết với cả nước. Ga Nha Trang là một trong những ga lớn trên tuyến 
đường sắt Bắc Nam của Việt Nam. Tất cả các tuyến tàu lửa đều dừng ở 
đây. Ngoài các tàu Thống Nhất, còn có các chuyến tàu SN1-2, SN3-4 và 
chuyến tàu 5 sao đầu tiên chạy tuyến Sài Gòn-Nha Trang. 
Đường thủy : Khánh Hòa có 5 cảng biển chính bao gồm: 
 Cảng trung chuyển container quốc tế ở Khu kinh tế Vân Phong  
 Cảng kho xăng dầu ngoại quan Mỹ Giang (huyện Vạn Ninh)  
 Cảng Hòn Khói (huyện Ninh Hòa)  
 Cảng Nha Trang (Nha Trang)  
 Cảng Ba Ngòi (thị xã Cam Ranh)  
Hàng không : Sân bay quốc tế Cam Ranh được nâng cấp ngày 16 tháng 
8 năm 2007 tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc 
tế của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung Bộ 
DU LỊCH: 

o Nhờ điều kiện thiên nhiên ưu đãi: cảnh quan đẹp, khí hậu ôn 
hòa nên Khánh Hòa phát triển mạnh về du lịch, được Tổng cục du lịch 
xác định là một trong các Trung tâm du lịch của cả nước. Du lịch sinh 



thái biển – đảo kết hợp với sinh thái rừng là đặc thù riêng, rất hấp dẫn 
du khách với những địa danh như Vân Phong, Đại Lãnh, Dốc Lết, Hòn 
Tằm, trí Nguyên, Bãi Trữ, Hòn Bà, Suối tiên, Ba Hồ, suối nước nóng Dục 
Mỹ, thác Yang Bayn,… Đặc biệt, khu bảo tồn biển Hòn Mun với rạng san 
hô và hệ sinh vật biển đa dạng, phong phú. Đây là khu bảo tồn đầu tiên 
và duy nhất của Việt Nam hiện nay. Hàng năm khách du lịch đến tỉnh 
lên đến 600.000 lượt, trong đó có 200.000 khách quốc tế, tốc độ tăng 
hàng năm 15%. 
o Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới đã kết nạp vịnh Nha 
trang làm thành viên thứ 29 của câu lạc bộ này. Thành phố Nha Trang 
thu hút khách du lịch không chỉ ở bãi cát mịn, nước biển xanh, sóng êm, 
mà còn ở những hòn đảo thơ mộng ngoài khơi, lãng mạn không kém 
Phukhet của Thái Lan, hoặc Cannens ở miền Đông nước Pháp. 
o Với lợi thế của hệ thống các đảo, núi, vịnh và bãi biển tạo 
thành quần thể du lịch đa dạng, liên hòan, Khánh Hòa hấp dẫn du khách 
bởi quần thể khu du lịch sinh thái, làng du lịch Bãi Trú, Đầm Già trên 
đảo Hòn Tre. Khu nghỉ mát cao cấp và sân gôn Rusalca ở bãi tiên, khu 
du lịch sông Lô, khu du lịch Bãi Dài Cam Ranh, Vân Phong. 
o Du lịch sinh thái kết hợp giải trí, nghỉ dưỡng, chữa bệnh là 
những loại hình du lịch phong phú. Dù lượn trên biển, môtô nước, lướt 
ván, canô, thuyền buồm là các trò chơi thể thao trên biển hấp dẫn du 
khách, đã đẩy mạnh thương hiệu du lịch Nha trang – Khánh Hòa lên 
một tầm cao mới. 
o Vùng biển Khánh Hòa có dòng hải lưu Bắc – Nam Thái Bình 
Dương chảy qua, là vùng biển giàu tiềm năng đánh bắt và nuôi trồng 
thủy sản. Những loại hải sản có trữ lượng lớn là: tôm hùm, tôm sú, 
mực, cá thu, ghẹ … Diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 7.500ha, sản 
lượng thủy sản hàng năm khoảng 85 ngàn tấn, đặc biệt Khánh Hòa có 
điều kiện thuận lợi về tự nhiên cũng như về cơ sở và đội ngũ nghiên 
cứu chuyên ngành (như viện Hải Dương Học, Đại học thủy sản) để phát 
triển tôm giống nên Bộ thủy sản đã đặt tại đây Trung tâm Nghiên cứu 



thủy sản III và đang xây dựng vùng nuôi tôm giống tập trung để cung 
cấp cho cả nứơc. 
o Di tích – danh thắng: chùa Long Sơn, thành cổ Diên Khánh, 
mộ bác sĩ Yersin, hồ cá Trí Nguyên, bãi biển Đại Lãnh, Bãi Trũ, Dốc Lết, 
Hòn Chồng, Nha Trang, suối Ba Hồ, Suối tiên, Trường Sa, tháp Bà 
Ponagar, Viện Hải Dương Học, vịnh Vân Phong. 
o Lễ hội: Lễ hội Am Chúa, lễ hội Cá Voi, Lễ hội tháp Bà. 
o Đặc sản: yến sào (một món ăn chế biến từ tổ chim yến), 
trầm hương (một lọai hương liệu dược liệu quý hiếm từ cây Dó Bầu). 
Ngòai ra, cùng với tình bạn Phú Yên, Khánh Hòa là tỉnh có số lượng lồng 
nuôi tôm hùm lớn nhất nhì Việt Nam. 
+Tham Quan: 

+Văn hóa & Lễ hội: 

 Lễ hội tháp bà – Pônagar 
 Địa điểm: phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang 
 Thời gianL 13 – 27/3AL 
 Đặc điểm: các nghi lễ tắm tượng và thay y, múa dâng Bà, đua 
ghe và đêm có hát bội. 
 Lễ hội Am Chúa 
 Địa điểm: xã Diên Điền, huyện Diên Khánh 
 Thời gian: 22/04AL 
 Đặc điểm: Sau lễ cầu cúng tôn nghiêm theo nghi thức cổ truyền 
là điệu múa dâng bông và các điệu múa gắn với truyền thuyết Thiên Y A 
Na. 
+Di Tích-Danh Thắng: 

 Vịnh Cam Ranh 
 Địa điểm: thị xã Cam Ranh, phía Nam tỉnh Khánh Hòa. 



 Đặc điểm: được xếp vào loại một trong ba hải cảng có điều kiện 
tự nhiên tốt nhất thế giới, với diện tích vùng vịnh kín tới 60km2 và độ 
sâu trung bình là 18 – 20m nước. Vịnh còn được xếp vào danh sách câu 
lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới. 
 Hòn Chồng 
 Địa điểm: thành phố Nha Trang 
 Đặc điểm: gồm hai khóm đá lớn, một nằm trên bờ, một nằm 
dưới biển. Gồm nhiều khối đá lớn nhỏ nhiều tầng, nhiều lớp với những 
hình thù kỳ dị xếp chồng lên nhau. 
 Hồ cá Trí Nguyên 
 Địa điểm: Nằm trên đảo Bồng Nguyên, cách cảng Cầu Đá 
khoảng 25 phút thuyền máy. 
 Đặc điểm: là một vùng hồ trên ven biển được ngăn lại bằng hệ 
thống kè đá, với hàng trăm loài vi sinh vật biển quý hiếm. Hồ cá là một 
bảo tàng sống về biển. Gần đó có thủy cung Trí Nguyên là thủy cung có 
quy mô lớn nhất Việt Nam. 
 Viện Hải Dương Học 
 Địa điểm: số 1 Cầu Đá, thành phố Nha Trang 
 Đặc điểm: có trên 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật 
biển và nước ngọt. 
 Địa điểm: nằm trên đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang. 
 Đặc điểm: là một bãi tắm tự nhiên vào loại lý tưởng và đẹp 
nhất của Khánh Hòa, đặc biệt là độ tinh khiết của nước biển, của bờ cát 
cùng môi trường. 
 Bãi Trũ 
 Địa điểm: nằm trên đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang 



 Đặc điểm: là một bãi tắm tự nhiên vào loại lý tưởng đẹp nhất 
của Khánh Hòa, đặc biệt là độ tinh khiết của nước biển, của bờ cát củng 
môi trường xung quanh. 
 Vịnh Vân Phong 
 Địa điểm: cách thành phố Nha trang khỏang 60km về phía Bắc 
 Đặc điểm: có một ngọn đồi cát dài 18km nằm giữa đất liền và 
hai đảo, tạo ra vịnh Vân Phong với phong cảnh tuyệt đẹp. 
 Biển Dốc Lết 
 Địa điểm: huyện Ninh Hòa 
 Đặc điểm: có những đồn cát trắng tinh cao, chạy dài và những 
hàng dương ngăn cách. Nước biển trong xanh, tinh khiết. 
 Khu du lịch sinh thái Ba Hồ 
 Địa điểm: huyện Ninh Hòa, cách Nha Trang khoảng 30km 
 Đặc điểm: vẻ đẹp thiên nhiên còn giữ nguyên nét hoang sơ, 
lãng mạn của sông hồ, rừng núi, những hang động nhỏ, những thác 
nước trắng xóa. Phía đầu nguồn có ba lần suối mở lòng ngay lưng 
chừng núi, tạo thành 03 cài hồ, mỗi cái có một dáng vẻ khác nhau. 
 Suối tiên 
 Địa điểm: huyện Diên Khánh, cách Nha Trang khoảng 20km 
 Đặc điểm: cảnh quan đẹp, không khí mát mẻ, gắn liền với 
truyền thuyết người khổng lồ đến đây ngắm những nàng tiên đang tắm. 
  Khu du lịch sinh thái đầm Nha Phu, hòn Thị, hòn Lao 
 Địa điểm: cách Nha Trang 15km về phía Bắc. 
 Đặc điểm: giữa biển trời trong xanh, xuất hiện cụm đảo xinh 
đẹp như những cánh buồm giữa biển. Là những điểm du lịch sinh thái 
hấp dẫn. 
 Thác Yang Bayn 
 Địa điểm: xã Phước Thượng, huyện Khánh Vĩnh 



 Đặc điểm: là một thác nước đẹp, vừa mới được đưa vào khai 
thác, là một điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn. 
 Hòn Ong 
 Địa điểm: huyện Vạn Ninh 
 Đặc điểm: là một hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Vân Phong, là điểm 
cực đông của Việt Nam. Hòn đảo còn giữ được vẻ hoang sơ. 
 Du lịch Đầm Môn 
 Địa điểm: nằm trong vịnh Vân Phong, cách Nha Trang khoảng 
80km 
 Đặc điểm: có những cồn cát chạy dài và khoảng 20 đảo lớn nhỏ 
có những khu rừng nguyên sinh. 
 Hòn Tằm 
 Địa điểm: phía Nam vịnh Nha Trang 
 Đặc điểm: mặc dù đã được đầu tư rất nhiều nhưng Hòn Tằm 
vẫn còn lưu lại vẻ hoang sơ của thảm rừng xanh mướt, bờ cát dài lãng 
mạn. 
 Khu bảo tồn biển Hòn Mun 
 Địa điểm: phía Nam đảo Hòn Tre 
 Đặc điểm: phía Đông Nam của đảo còn có những mỏm đá nhô 
cao, vách dựng hiểm trở tạo thành hang động, đặc biệt đá ở đây đen 
tuyền như gỗ mun. 
 Trường Sa 
 Địa điểm: là quần đảo nằm phía Đông tỉnh Khánh Hòa 
 Đặc điểm: có khoảng 100 hòn đảo lớn nhỏ, bãi ngầm, bãi san 
hô trên một vùng biển rộng 180.000km2. 
 DI TÍCH, KIẾN TRÚC TÔN GIÁO, ĐỀN CHÙA 
 Tháp bà – Pônagar 
 Địa điểm: phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. 



 Đặc điểm: là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc và 
điêu khắc dân tộc Chăm. Quần thể tháp được xây dựng và tu bổ rải rác 
qua nhiều thời kì, từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 12. 
 Thành cổ Diên Khánh 
 Địa điểm: thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. 
 Đặc điểm: là tòa thành do chúa Nguyễn Anh xây dựng năm 
1793, diện tích khoảng 36.000m2, là một quần thể kiến trúc quân sự 
theo kiểu Vauban, một hình mẫu thành quân sự phổ biến vào thế kỷ 17 
– 18 ở Tây Au. 
 Chùa Long Sơn 
 Địa điểm: nội thành thành phố Nha Trang 
 Đặc điểm: là ngôi chùa có quy mô lớn nhất ở Nha Trang. Nghệ 
thuật kiến trúc, điêu khắc mang đậm dấu ấn hiện đại nhưng vẫn mang 
dáng vẻ uy nghi, huyền bí. 
 Khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin 
 Gồm 3 địa điểm 
 Thư viện của bác sĩ Tersin tại viện Pasteur Nha Trang 
 Chùa Linh Sơn, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh (phòng làm việc 
của bác sĩ ở suối Dầu trước đây) 
 Phần mộ của bác sĩ Yersin, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh. 
 Đền thờ Trần Quý Cáp 
 Địa điểm: thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh 
 Đặc điểm: là đền thờ của một chiến sĩ yêu nước của phong trào 
Duy Tân. 
 Đỉnh Phú Cang 
 Địa điểm: xã Vạn phú, huyện Vạn Ninh. 
 Đặc điểm: ngôi đình gắn với thời kì đầu người Việt khai khẩn, 
lập làng vào thế kỷ 17 – 18. Ngôi đình chính dài 8m, rộng 9m, gồm 3 



gian, kết cấu theo kiểu tứ trụ với 16 cột gỗ, phân bố 4 hàng, vị trí đều 
nhau. 
 Lăng bà Vú 
 Địa điểm: thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa. 
 Đặc điểm: được xây dựng trong 2 năm 1803 – 1804. Vì Bà 
không có con cái gia đình tế tự cho nên vua đã cấp một khu đất rộng 
cho dân trong vùng cày cấy, không phải nộp thuế để lo nhang khói. 
 Làng cổ Phú Vinh 
 Địa điểm: xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang 
 Đặc điểm: một làng quê cổ mang đậm nét miền trung, có lịch 
sử trên 200 năm, do đó còn lưu lại trong lòng mình khá nhiều ngôi nhà 
cổ. 
 Nhà thờ chánh tòa Nha Trang 
 Đặc điểm: xây dựng từ năm 1928, nhà thờ có 03 quả chuông 
lớn co hãng Bour Dons Carillons cung cấp. 
 

Một số dịch vụ lưu trú ăn uống tại Nha Trang 

 Phở 20 Yersin 
 20 Yersin, thành phố Nha Trang 
 Đặc điểm: chủ tiệm là một đầu bếp lâu năm, đã đi nhiều nơi từ 
Nam chí bắc, vì thế những món ăn bà nấu dung hòa được các hương vị, 
phong cách ẩm thực của nhiều vùng, miền. 
 Cà phê Ship & Sea 
 56 Đống Đa, TP Nha Trang 
 Đây là một quán cà phê khá nổi tiếng ở thành phố Nha Trang. 
Phục vụ nhiều món ăn thức uống mang phong cách riêng của quán. 
 Hải sản Candle Light 
 06 Trần Quang Khải, TP Nha Trang, Khánh Hòa 



 Candle Light luôn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách điểm tâm, ăn 
trưa, ăn tối với các món ăn đặc sắc của Việt Nam, Ý , Pháp, Trung Quốc 
và đặc biệt là món hải sản. 
 Quán ăn Dừa Xanh 
 189 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Nha Trang 
 Đặc điểm: quán ăn thiết kế với không gian gia đình nhỏ nhắn, ấm 
cúng. Một hồ cá nhỏ bên cạnh bàn ăn hay một chỗ ngồi có thể ngắm 
biển từ cửa sổ? Đó hẳn là điều độc đáo, thú vị và rất mới mẻ của Dừa 
Xanh đối với các quán ăn khác. Ngoài ra, bạn sẽ hài lòng với thực đơn 
đa dạng ở Dừa Xanh với các món hải sản, cua rang me, tôm hùm nướng 
bơ chanh, bò nướng vĩ… 
+Đặc sản: 

 Yến Sào 
 Vịt Lội 
 Tôm Hùm 
 Nai Khô 
 Cá Tràu 
 Sò Huyết 
 Trầm Hương 
 Nem Ninh Hòa 
 Bào Ngư 
 Vỉ Cá 
 Đồ Mỹ Nghệ 
 San Hô 
+Lưu trú & Nhà Hàng: 

KHÁCH SẠN :  

 



 Khách sạn Pha Lê ( ***** ) :  12 Trần Phú, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 820 999 

 Khu du lịch Đảo Hòn Tre (Hòn Ngọc Việt) ( ***** ) : 7 Trần Phú, 
Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang  Tel:             (84-58) 598 188 
 Khách sạn Nha Trang Lodge ( **** ) :  42 Trần Phú, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 521 500 

 Khu du lịch Yasaka Sài Gòn - Nha Trang ( **** ) : 18 Trần Phú, Tp. 
Nha Trang     Tel:             (84-58) 820 090 
 Khu du lịch Ana Mandara Resort ( **** ) : 86 Trần Phú, Tp. Nha 
Trang     Tel:             (84-58) 522 222 
 Khách sạn Xanh Nha Trang ( *** ) :  6 Hùng Vương, Tp. Nha 
Trang 
Tel:             (84-58) 525 404 

 Khu du lịch Bảo Đại ( *** ) :  Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha 
Trang 
Tel:             (84-58) 590 147 

 Khách sạn Viễn Đông ( *** ) :  1 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 821 606 

 

 Khách sạn Quê Hương ( *** ) :  60 Trần Phú, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 825 047 

 Khu du lịch Hòn Tằm (Văn phòng đại diện) ( ** ) : 88A Trần Phú, 
Tp. Nha Trang    Tel:             (84-58) 523 100 
 Khách sạn Thắng Lợi ( ** ) :  4 Pasteur, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 822 565 



 Khách sạn Duy Tân ( ** ) :  24 Trần Phú, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 822 671 

 Khách sạn Ban Mê ( ** ) :  3/3 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 829 499  

 Khách sạn Đại Dương ( ** ) :  8 Tuệ Tĩnh, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 821 421 

 Khách sạn Biển Nha Trang ( * ) :  4 Trần Quang Khải, Tp. Nha 
Trang 
Tel:             (84-58) 524 468 

 Khách sạn Cali ( * ) :  21 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 825 840 

 Khách sạn Cát Trắng 1 ( * ) : 14 Trần Phú, Tp. Nha Trang 
Tel:             (84-58) 822 896 

NHÀ HÀNG :  
 Nhà hàng Đèn Lồng Đỏ : số 137, đường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.. 
 Nhà hàng Ngọc Tiên :số 59, đường Lê Thành Phương, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
 Nhà hàng Phố Biển : số 36, đường Trần Phú, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa.. 
 Nhà hàng Alô Con Gà Pháp : số 33, đường Lê Lợi, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  
 Nhà hàng Hải Vy : số 44, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa.  
 Nhà hàng Cây Me (đặc sản Gỏi Cá) :số 284, đường 2/4, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  



 Nhà hàng Lạc Cảnh : số 44, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
 Nhà hàng Lys : số 117A, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa.  
 Nhà hàng Quế Đô  : số 15A, đường Trương Công Định, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  
 Nhà hàng Sailing Club : số 72, đường Trần Phú, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa..  
 Nhà hàng Tân Bình Minh : số 64, đường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

 



PHÚ YÊN 

+Diện tích: 5.045 km², chiều dài bờ biển 189km. 

+Dân Số: 836.672 người 

+Tỉnh lỵ: 1 Thành phố Tuy Hòa trực thuộc, 1 Thị xã Sông Cầu 

+Các huyện: 7 huyện: 
 Đông Hòa  
 Đồng Xuân  
 Phú Hòa  
 Sơn Hòa  
 Sông Hinh  
 Tây Hòa  
 Tuy An 
+Dân Tộc:Việt(Kinh), Ê Đê,Chăm,Ba Na 

+Khu Vực:  

Là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. 
phía bắc giáp tỉnh Bình Định, phía nam giáp Khánh Hòa, phía tây giáp 
Đăk Lăk và Gia Lai, phía đông giáp biển Đông. Phú Yên nằm ở miền 
trung Việt Nam, cách Hà Nội 1.160km về phía nam, cách tp. Hồ chí Minh 
561km về phía bắc theo tuyến quốc lộ 1A. Diện tích tự nhiên: 5.045 
km², chiều dài bờ biển 189km. Tỉnh lỵ của Phú Yên là thành phố Tuy 
Hòa. Phú Yên có gần 30 dân tộc sống chung với nhau chẳng hạn như 
Chăm, Êđê, Ba Na, Hrê, Hoa, Mnong, Raglai, Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu. 
Thế mạnh của Phú Yên là văn hóa, lễ hội, danh lam thắng cảnh. 

+Khí Hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của 
khí hậu đại dương. Có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 



và mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8. Nhiệt độ trung bình hằng năm 
26,5°C, lượng mưa trung bình hằng năm khoảng 1.600 - 1.700mm. 

+Giao Thông: 

+Đường bộ:. Phú Yên rất thuận tiện trong giao thông: có Quốc lộ 1A đi 
ngang qua, đường tỉnh lộ 645 và Quốc lộ 25 nối với các tỉnh Tây 
Nguyên; đường sắt Bắc-Nam và Sân bay Tuy Hòa 
Tỉnh lộ 641 nối QL1A từ Thị trấn Chí Thanh chạy dọc theo đường sắt 
Bắc-Nam qua Thị trấn La Hai rồi gặp lại QL1A tại Thị trấn Diêu trì 
(Tỉnh Bình Định). Quốc lộ 1D (nối Sông Cầu với thành phố Qui Nhơn ), 
đường từ khu công nghiệp Hòa Hiệp đến cảng Vũng Rô.  
Kinh tế 

Diện tích đất nông nghiệp 72.390 ha, đất lâm nghiệp khoảng 209.377 
ha, đất chuyên dùng 12.297 ha, đất dân cư 5.720 ha, đất chưa sử dụng 
203.728 ha; có nhiều loại gỗ và lâm sản quý hiếm. 

Phú Yên nằm ở sườn Đông dãy Trường Sơn, đồi núi chiếm 70% diện tích 
đất tự nhiên. Địa hình dốc mạnh từ Tây sang Đông, dải đồng bằng hẹp 
và bị chia cắt mạnh, có hai đường cắt lớn từ dãy Trường Sơn là cánh 
đèo Cù Mông và cánh đèo Cả. Bờ biển dài 200 km có nhiều dãy núi nhô 
ra biển hình thành các eo vịnh, đầm phá có lợi thế phát triển du lịch, 
vận tải đường thủy, đánh bắt và nuôi trồng hải sản xuất khẩu. 

Ngoài ra còn có Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Krông-Trai rộng 
20.190 ha với hệ động vật và thực vật phong phú đa dạng. 

 
+Tham Quan: 

 +Văn hóa & Lễ hội: 
Lễ hội đánh bài chòi, với các bài hát chòi dân gian, đậm bản sắc văn hóa 
của Phú Yên.  



 Lễ hội đầm Ô Loan được tổ chức tại đầm Ô Loan thuộc huyện Tuy 
An  
 Lễ đâm trâu của người Ba Na  
 Lễ bỏ mả của người Êđê  
 Lễ cúng đất của người Kinh  
 Lễ hội cầu ngư của người Kinh  
Lịch một số lễ hội ở Phú Yên (cấu trúc: Tên lễ hội: thời gian (âm lịch), 
địa điểm.) 

 Hội đua thuyền đầm Ô Loan: 07/01, xã An Cư, huyện Tuy An.  
 Hội đua thuyền sông Đà Rằng: 07/01, phường 6, tp . Tuy Hòa.  
 Lễ hội Đồng Cam: 08/01, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa.  
 Hội đua ngựa: 08/01, xã An Xuân, huyện Tuy An.  
 Lễ hội chùa Từ Quang: 10/01, xã An Dân, huyện Tuy An.  
 Hội chùa Ông (của người Hoa): 13/01, phường 1, tp Tuy Hòa.  
 Hội bài chòi: tết nguyên đán, vùng nông thôn Phú Yên.  
 Lễ hội Sông nước Tam Giang: tết nguyên đán, huyện Sông Cầu.  
 Lễ hội cầu ngư: từ tháng 1 đến tháng 6, khắp các vùng ven biển.  
 Hội thơ đêm nguyên tiêu: rằm tháng giêng hàng năm, Sân tháp 
Nhạn, phường 1, tp Tuy Hòa.  
 Lễ hội đền Lê Thành Phương:28/01, xã An Hiệp, huyện Tuy An.  
 Lễ hội đền Lương văn Chánh: 19/09, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa.  
 Lễ hội cầu an: Tháng 3 và tháng 8, ở khắp các chùa.  
 Lễ hội bỏ mả: tháng 3 đến tháng 5, huyện: Đồng Xuân, Sơn Hòa, 
Sông Hinh.  
 Lễ hội mừng sức khỏe: tháng 3 đến tháng 5, các huyện Đồng 
Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh.  
 Lễ hội đâm trâu: từ tháng 2 đến tháng 6: Đồng Xuân, Sơn Hòa, 
Sông Hinh.  



 Lễ hội mừng nhà mới: từ tháng 3 đến tháng 5, các huyện :Đồng 
Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh  
 Lễ hội mừng lúa mới: từ tháng 3 đến tháng 5: các huyện Đồng 
Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh  
+Di Tích-Danh Thắng: 

 Núi Đá Bia  
 Vũng Rô 
 Vịnh Xuân Đài 
 Vũng Lắm 
 Gềnh Đá Dĩa 
 Khu bảo tồn tại Đầm Ô Loan 
 Mũi Đại Lãnh 
 Khu di tích lịch sử cảng Vũng Rô ( Đường Hồ Chí Minh trên biển ) 
+Đặc sản:  

Bánh xèo: Cùng với bánh tráng, bánh xèo món ăn truyền thống của 
người dân ở Phú Yên. Bánh xèo ở Phú Yên được làm từ bột gạo, giá đỗ, 
thịt băm và tôm hoặc mực; nếu thực khách có yêu cầu thì chủ quán có 
thể cho trứng vào để tăng thêm hương vị. Khi khuôn đúc nóng, người ta 
cho mỡ, sau đó là thịt, tôm, giá đỗ và nước bột gạo xay vào, đậy nắp 
chờ khoảng 1 phút là bánh chín. Bánh đổ xong vừa mềm, vừa nóng, có 
hương vị của hải sản biển. Người ta ăn bánh xèo với rau sống bao gồm 
xà lách, giá đỗ và nhiều loại rau thơm khác. Nước chấm gồm có 2 loại, 
người địa phương gọi là mắm đục và mắm trong. Mắm đục gần giống 
như mắm nên, cho thêm gia vị và ớt. Mắm trong là nước mắm bình 
thường có thêm ớt tỏi,... Công thức pha nước mắm cũng là một bí 
quyết của các quán ăn ở đây vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị 



của món ăn. Bánh xèo có thể ăn bằng đĩa hoặc dùng bánh tráng cuốn lại 
chấm với nước mắm sẽ rất ngon.  

Bánh canh: Bánh canh là một món ăn bình dân ở Phú Yên, tuy vậy 
chủng loại bánh canh ở Phú Yên rất phong phú như: bánh canh bột gạo, 
bánh canh bột lọc, bánh canh chả cá, bánh canh hẹ,... chỉ cần đi lòng 
vòng 10 phút cũng có thể đếm được tới 4-5 quán bán bánh canh bên 
vỉa hề, nhiều nhất là xung quanh bưu điện thành phố Tuy Hòa. Mỗi món 
bánh canh là một loại hương vị khác nhau, không quán nào giống quán 
nào và giá mỗi tô bánh canh chỉ khoảng 2-3 ngàn đồng nên vào buổi 
chiều tối quán nào cũng đông đúc học sinh.  

Bánh bèo và bánh ướt: Đây là 2 món bánh khá quen thuộc của người 
dân Việt Nam, cách chế miến 2 món ăn này ở Phú Yên không khác lắm 
so với nhiều vùng khác trên cả nước. 

 

 



BÌNH ĐỊNH 

+Diện tích: 6.067 km2 

+Dân Số: 1.461.046 người 

+Tỉnh lỵ:Thành phố Qui Nhơn 

+Các huyện: An Lão,Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát,Tây Sơn,Vĩnh 
Thạnh,Vân Canh,An Nhơn,Tuy Phước. 

+Dân Tộc:Việt(Kinh), Ba Na, Hrê, Chăm… 

+Khu Vực: Thành phố Quy Nhơn nằm ở phía đông nam của tỉnh Bình 
Định phía Bắc giáp Quảng Ngãi, phía Nam giáp Phú Yên, phía Tây giáp 
Gia Lai, phía Đông giáp Biển Đông. Tỉnh Bình Định có bờ biển dài 134 
km. Địa hình chia làm ba vùng rõ rệt: đồi núi, đồng bằng, cồn cát và 
đầm hồ ven biển. Nhiệt độ trong năm dao động từ 250C tới 300C. 
Lượng mưa trung bình từ 1.700 mm/năm. 

+Khí Hậu: 

Khí hậu Bình Định có tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa. Do sự phức tạp 
của địa hình nên gió mùa khi vào đất liền đã thay đổi hướng và cường 
độ khá nhiều. 

 Nhiệt độ không khí trung bình năm: ở khu vực miền núi biến đổi 
20,1-26,1°C, cao nhất là 31,7°C và thấp nhất là 16,5°C. Tại vùng duyên 
hải, nhiệt độ không khí trung bình năm là 27,0°C, cao nhất 39,9°C và 
thấp nhất 15,8°C.  
 Độ ẩm tuyệt đối trung bình tháng trong năm: tại khu vực miền núi 
là 22,5-27,9% và độ ẩm tương đối 79-92%; tại vùng duyên hải độ ẩm 
tuyệt đối trung bình là 27,9% và độ ẩm tương đối trung bình là 79%.  



 Chế độ mưa: mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12. Riêng 
đối với khu vực miền núi có thêm một mùa mưa phụ tháng 5-8 do ảnh 
hưởng của mùa mưa Tây Nguyên. Mùa khô kéo dài tháng 1-8. Đối với 
các huyện miền núi tổng lượng mưa trung bình năm 2.000-2.400 mm. 
Đối với vùng duyên hải tổng lượng mưa trung bình năm là 1.751 mm. 
Tổng lượng mưa trung bình có xu thế giảm dần từ miền núi xuống 
duyên hải và có xu thế giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.  
 Về bão: Bình Định nằm ở miền Trung Trung bộ Việt Nam, đây là 
miền thường có bão đổ bộ vào đất liền. Hàng năm trong đoạn bờ biển 
từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Khánh Hòa trung bình có 1,04 cơn bão đổ 
bộ vào. Tần suất xuất hiện bão lớn nhất tháng 9-11.  
+Giao Thông: 

+Đường bộ: QL 1A chạy qua tỉnh, QL 19 nối Quy Nhơn với các tỉnh Tây 
Nguyên 

+Đường Sắt: Ga Diêu Trì 

+Đường Không: Sân bay Phù Cát cách thành phố Qui Nhơn 30km về 
phía Bắc 

+Cảng biển :Qui Nhơn là 1 cảng lớn của khu vực Nam Trung Bộ 

+Tham Quan: 

+Văn hóa & Lễ hội: 

Lễ hội Tây Sơn : Lễ hội long trọng và qui mô lớn nhất của Bình Định là 
lễ hội Tây Sơn được tổ chức tại nhiều làng của huyện Bình Khê cũ, nay 
đổi tên là huyện Tây Sơn. Lễ hội diễn ra trong nhiều ngày, mồng 5 tháng 
Giêng (kỷ niệm chiến thắng Đống Đa) là ngày lễ chính. Trước sân điện 
thờ và nhà bảo tàng Tây Sơn, tiếng trống đại vang lên trong không khí 
trang nghiêm thơm ngát mùi trầm; vị chánh tế đọc bài văn tế ôn lại sự 
nghiệp của phong trào Tây Sơn và những thành tựu của triều đại Tây 



Sơn (1770-1802), các đoàn đại biểu đến từ nhiều miền của đất nước 
dâng hương trước điện thờ. Dàn nhạc võ 12 trống vang lên từ khúc 
thúc quân đến khúc khải hoàn. Từ vùng đất này đã ra đời một phái võ 
làm rạng danh truyền thống võ nghệ Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay : 
phái võ Tây Sơn. Hàng năm phái võ này sống lại rạng rỡ trong lễ hội Tây 
Sơn, và hàng trăm ngàn người hành hương về đây để được nghe lại âm 
hưởng của khúc nhạc trống trận, được chiêm ngưỡng những thế võ, bài 
quyền bất hủ, nào là long quyền, hổ quyền, kê quyền, quyền gà chọi... 
gắn liền với tên tuổi Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ là những võ sĩ đã góp 
phần cách tân, nâng cao võ thuật Tây Sơn ở các môn côn, quyền, song 
kiếm, đại đao... Võ thuật Tây Sơn cũng đã thăng hoa thành nghệ thuật 
âm nhạc. Đó là điệu múa-nhạc trống võ Tây Sơn mà mười mấy năm 
nay, những người dự lễ hội Tây Sơn tại Bình Định được thưởng thức 
qua tài nghệ của một thiếu nữ - cháu bảy đời của dòng tộc Nguyễn Huệ 
- mặc áo chẽn đỏ (hay trắng), quần màu hồng nhạt, lưng thắt đai xanh, 
hai tay múa cặp dùi lướt chớp nhoáng trên cả 12 mặt của bộ trống trận 
Tây Sơn, với một phong thái làm chủ oai phong vô cùng điệu nghệ, lại 
được tiếng kèn và nhịp chập chõa phụ họa, tạo nên một ấn tượng hùng 
tráng tuyệt vời. 

Lễ hội Đỗ Giàn: 
Lễ hội vui nhộn nhất của vùng này tổ chức vào ngày rằm tháng 7 hàng 
năm tại Chùa Bà, làng An Thái, huyện An Nhơn. An Thái là một làng võ 
lâu đời, đã từng sản sinh ra nhiều võ sư, võ sĩ xuất sắc của đất Bình Định 
và của Việt Nam. Cho nên, ngoài ý nghĩa lễ Vu Lan, lễ báo hiếu của nhà 
Phật, đây còn là một lễ hội thượng võ, hội đua tài giữa các hào kiệt trẻ 
già ở các làng võ quanh vùng.  
Tục ngữ địa phương nói : Trai An Thái, gái An Vinh là để nói lên đặc 
trưng của hai làng cùng uống chung dòng nước sông Côn mà một bên là 
con trai giỏi võ nghệ, một bên là con gái đẹp nổi tiếng. Phần hấp dẫn của 
lễ hội là hát bội, nhưng cái đinh của lễ hội lại là cuộc tranh tài cướp heo 



quay, vật cúng thần được tung từ trên giàn cao xuống để các võ sĩ tranh 
nhau cướp cho được con heo quay đem về cho làng mình.  
Hội xuân chợ Gò  
Ai đi chợ Gò (thuộc xã Phước Nghĩa - Tuy Phước - Bình Ðịnh) đều có 
những kỷ niệm đẹp khó quên. Theo phong tục thì mỗi năm chợ chỉ họp 
hai phiên vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết âm lịch. Chợ họp trên một gò 
đất cao dưới chân núi Hàm Long bên bờ sông Hà Thành đổ ra đầm Thị 
Nại vì vậy mà gọi là chợ Gò. Ðiều kỳ thú ở đây là du khách đi hội chợ bị 
cuốn hút không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn do được dự những sinh hoạt 
văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Người 
đi hội chợ mua bán lấy may không mặc cả, không cò kè bớt một thêm 
hai như chợ hàng hoá ta thường thấy.  
Ai đi chợ Gò (thuộc xã Phước Nghĩa - Tuy Phước - Bình Ðịnh) đều có 
những kỷ niệm đẹp khó quên. Theo phong tục thì mỗi năm chợ chỉ họp 
hai phiên vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết âm lịch. Chợ họp trên một gò 
đất cao dưới chân núi Hàm Long bên bờ sông Hà Thành đổ ra đầm Thị 
Nại vì vậy mà gọi là chợ Gò. Ðiều kỳ thú ở đây là du khách đi hội chợ bị 
cuốn hút không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn do được dự những sinh hoạt 
văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Người 
đi hội chợ mua bán lấy may không mặc cả, không cò kè bớt một thêm 
hai như chợ hàng hoá ta thường thấy. 
Lễ cúng cá ông : 
Ở các xã ven biển tỉnh Bình Đinh hàng năm thường mở hội cúng Cá Ông 
vào ngày 15 tháng 3 âm lịch tại các đền thờ cá Ông. Theo truyền thuyết, 
Cá Ông thường cứu giúp thuyền và người bị nạn trên biển. Cũng với các 
nghi lễ truyền thống, dịp này còn có múa hát bả trạo, hát bội. 

HộiAnThái  
Tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm tại chùa Bà, làng An 
Thái, huyện An Nhơn. Ngoài ý nghĩa lễ Vu Lan – lễ báo hiếu nhà Phật, 
đây còn là hội đua tài của các võ sĩ của ác làng võ trong vùng. Trong lễ 
hội có nhiều sinh hoạt văn hoá, đặc biệt là hát bội. Phần chính của hội là 
tranh tài cướp heo quay, vật cúng thần từ trên giàn cao tung xuống mang 
về cho làng mình. Người thắng cuộc là người được nhân dân quý trọng.  



+Di Tích-Danh Thắng: 

Thắng cảnh Gành Ráng : 
Gành Ráng là một danh lam thắng cảnh của thành phố Quy Nhơn, được 
nhiều người biết đến. Di tích đã được nhà nước công nhận và xếp hạng 
ngày 15/11/1991. Gành Ráng cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 
khoảng 2 km về hướng nam, nối liền dãy núi Xuân Vân trùng điệp ở 
phía tây, đông giáp biển, nam giáp khu điều trị phong Quy Hòa. Thắng 
cảnh Gành Ráng trải dọc bờ biển, uốn lượn chênh vênh theo sườn núi 
trước mắt như phô bày những kiệt tác của tạo hóa. Có những đá dạng 
mặt người, đầu sư tử, vọng phu, hòn chồng … ngoài biển cách bờ biển 
khoảng 5 km về hướng đông có một hoang đảo: tục gọi là hòn Đất hiện 
lên như trôi nổi, giữa trùng dương mênh mông cùng vô số cánh buồm 
đánh cá. 
Từ hòn Chồng men theo bờ đá đi ngược trỏ lại ta sẽ gặp những hang 
động dị dạng, đa hình, cổ quái do thiên nhiên tạo thành. Đặc biệt có bãi 
đá trứng rộng khoảng 40m toàn bộ là đá xanh tròn và nhẵn. Phía trên 
bãi đá có một mạch nước từ lòng núi chảy ra, tạo thành nguồn nước 
ngọt duy nhất phục vụ cho du khách tắm biển. 
Từ đỉnh Gành Ráng đi chếch về phía tây chừng 50m ta sẽ gặp ngôi mộ 
bình dị hình chữ nhật xây trên ba tam cấp rộng và cao, có pho tượng 
Đức mẹ Maria đang trong tư thế 2 tay dang ra phía trên đầu mộ. Đó là 
nơi yên nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử – một nhà thơ tài hoa bạc mệnh 
của thi đàn thơ Việt Nam. Tại Gành Ráng còn có di tích của lầu Bảo Đại 
có 2 giếng tắm. Đứng ở Gành Ráng, du khách sẽ có một bức tranh thành 
phố Quy Nhơn được ôm ấp trong cảnh non nước mây trời thật nên thơ. 
Tháp Bánh Ít  
Thuộc thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước nằm cạnh đường 
từ thành phố Quy Nhơn đi QL1A, cách chỗ đường giao nhau khoảng 



500m về phía đông. Tương truyền có bà Thị Thiện làm bánh ít và bán ở 
chân núi nên Tháp mới có tên như thế. Tháp có niên đại vào khoảng 
cuối thể kỷ XI đầu thế kỷ XII. Hiện nay chỉ còn lại 4 kiến trúc, nhưng mỗi 
kiến trúc trong tháp lại là một loại hình kiến trúc riêng biệt, là một sắc 
thái nghệ thuật khác nhau. Ngôi tháp chính uy nghi, ngôi tháp nam mái 
cong hình yên ngựa thơ mộng, tháp đông nam với những hình trang trí 
dưới dạng quả bầu lọ trên các tầng gây cho người xem một cảm giác 
rộn ràng, cởi mở, tòa tháp cổng đĩnh đạc trầm tư. Đến thăm tháp Bánh 
Ít, du khách có thể được thưởng ngoạn những vẻ đẹp đa dạng và phong 
phú, có thể thỏa mãn nhiều cảm xúc khác nhau. 
Ngôi tháp chính có vẻ đường bệ và hoành tráng, các cột ốp, các đường 
gờ nhô ra dọc các mặt tường, vòm của các cửa giả hình mũi lao nhọn đò 
sộ nhưng cũng không thiếu vẻ thanh tú về đường nét. Những nét vạch 
lõm nhẹ nhàng chạy dài trên các mặt tường như làm dịu đi tính trang 
trọng và cứng rắn của các mặt vòm khối kiến trúc, những hình hoa lá 
trên các diềm mái, những cảnh ca múa trên các mặt vòm, các cửa giả 
làm cho cả khối kiến trúc gạch như vui lên, như đang thực sự “ tiếp xúc” 
với người xem. 
Sang ngôi tháp mới cong hình yên ngựa, ở phía nam tháp chính người 
xem như thấy một thâm cung huyền ảo. Những hình người, hình thú, 
hình chim,… tất cả đều được làm bằng gạch ở dưới chân tháp đang ưỡn 
người, khụy chân, dùng hai tay nâng bổng cả tòa tháp lên. Mái cong 
hình yên ngựa như xòe cánh bay. Trên mặt tường của kiến trúc, người 
nghệ sỹ Chămpa xưa đã tô điểm bằng những băng, những ô hình hoa lá, 
tất cả đã tạo cho ngôi tháp mái cong này hình diễm lệ, thơ mộng hiếm 
thấy. 
Xuống phía dưới, người xem cũng gặp hai kiến trúc và hai vẻ đẹp khác 
nhau. Tháp cổng có hình dáng và kiến trúc như hai tháp chính nhưng 



nhỏ hơn, ít các chi tiết trang trí hơn, cho nên ấn tượng về ngôi tháp 
chính là lạnh lùng, nghiêm nghị. Trong khi đó cũng với lối kiến trúc 
tương tự ngôi tháp đông nam lại đem cho người xem vẻ ấm áp hơn so 
với tháp cổng. Những hình ảnh bầu lọ trên các tầng với các khối cong 
nhịp nhàng đã che khuất và làm mờ đi những nét cứng cỏi, khô khan và 
nhờ vậy mà cả tòa kiến trúc thêm dịu hơn. 
 
Mặc dù mỗi ngôi tháp trong quần thể tháp Bánh Ít có một nét riêng 
nhưng nhìn chung tất cả đều có một nét chung và cũng là nét chung 
trong cả quần thể đó là sự thắng thế của tính hoành tráng và ngôn ngữ 
của các khối lớn. Ơ quần thể tháp Bánh Ít, những đường nứt thanh tú, 
những dãy hoa văn trang trí vốn là những tấm áo khoác kiều diễm cho 
những tháp Chăm cuối thế kỷ X (phong cách Mỹ Sơn A1) gần như đã 
mất đi. Thay vào đó là một phong cách mới khỏe khoắn, hoành tráng – 
phong cách Bình Định ra đời. Tức là ở các kiến trúc giao thời giữa phong 
cách kiến trúc Mỹ Sơn A1 kiều diễm với các tháp khỏe chắc của phong 
cách Bình Định. Tháp Bánh Ít vừa có nét trang nhã lại vừa có nét hoành 
tráng, oai nghiêm. 
 
Tháp Cánh Tiên  
Tháp nằm giữa thành Đồ Bàn thuộc xã Nhơn Hậu – huyện An Nhơn, 
cách thành phố Quy Nhơn khoảng 27 km về hướng tây bắc, tháp Cánh 
Tiên có bề mặt vuông, nhiều tầng xây bằng gạch, cao gần 20m, trông xa 
giống như đôi cánh của nàng tiên đang bay lên trời. Đây là một trong 
những ngôi tháp điển hình cho phong cách Bình Định. Kết cấu gồm tiền 
sảnh và điện thờ (tiền sảnh bị sụp). Phía ngoài thân tháp các mặt tường 
được trang trí những mặt ốp và các khung dọc nhô ra. Khác với các tháp 
Chàm khác, tháp Cánh Tiên được xây một phần bằng sa thạch ở nửa 



phía ngoài các cột ốp tường và diềm mái. Tại 4 góc, mỗi tầng của tháp 
này là chi tiết bằng đá hình đuôi phượng nhô ra. Từ xa nhìn lại tháp 
Cánh Tiên còn giống như một ngọn núi lửa khổng lồ. 

Bảo Tàng Quang Trung : Bảo tàng Quang Trung thuộc làng Kiên Mỹ, 
xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách Tp. Qui Nhơn 
45km. Bảo tàng được xây dựng năm 1978, và khánh thành năm 1979. 
Bảo tàng Quang Trung là điểm được khách du lịch trong và ngoài nước 
quan tâm hơn cả với 9 phòng trưng bày các di chỉ,hiện vật của cuộc khởi 
nghĩa nông dân Tây Sơn ( 1978 – 1979 ). 
  Bảo tàng Quang Trung không chỉ lưu giữ các hiện vật về những 
chiến tích của vua Quang Trung mà bảo tàng còn có chương trình trình 
diễn Nhạc võ Tây Sơn - một môn võ truyền thống của Bình Định, cho du 
khách trong và ngoài nước thưởng thức. Những thế võ nổi tiếng đã vang 
dội một thời, những thế võ đã được đi vào trong ca dao tục ngữ ( ai về 
Bình Định mà coi, con gái Bình Định đánh roi đi quyền) và được dân 
gian lưu truyền cho đến ngày nay. 
 Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc có công dẹp loạn trong nước 
và đánh đuổi quân xâm lược từ ngoài vào. Năm 1788, ông thống lĩnh đại 
quân từ Phú Xuân (Huế) hành quân 35 ngày đêm ra Bắc đánh tan 29 vạn 
quân Thanh xâm lược, giải phóng Thăng Long (nay là Hà Nội). Nguyễn 
Huệ lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung. 
Trong khuôn khổ viện rộng 9 ha bảo tàng còn có tượng đài, cầu cảnh, 
nhà khách... Đặc biệt bên phải nhà bảo tàng có điện thờ 3 anh em 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và cây me, giếng nước - những 
dấu tích còn in đậm kỷ niệm gia đình người anh hùng dân tộc. 
Đến tham quan bảo tàng, khách du lịch sẽ được tham quan một số vùng 
lân cận, nơi trước đây là dinh lũy, quán lương, bãi tập của một nghĩa 
quân Tây Sơn (núi Ông Bình, hòn Ấm, hòn Kiến, Tây Sơn thượng 
đạo...), xem biểu diễn võ Tây Sơn, nhạc trống Tây Sơn. Hàng năm cứ 
vào ngày 5 tháng 1 (âm lịch) nhân dân quanh vùng tụ hội về nhà bảo 
tàng để làm lễ tưởng niệm người anh hùng dân tộc (tục gọi là ngày lễ 
Đống Đa). Ở bên phải điện Tây Sơn, tương truyền có từ thời thân sinh 
ba anh em Tây Sơn, được xây bằng đá ong, đường kính 0,9m, thành 



giếng cao 0,8m. Đến nay giếng nước xưa vẫn mát trong như ngày nào 
chắt chiu từng giọt nước ngọt lành nuôi lớn tâm hồn và ý chí anh em Tây 
Sơn. 
Hiện nay, di tích Điện thờ Tây Sơn, Cây me, Giếng nước được gìn giữ 
trang trọng, tôn kính, trong khuôn viên của khu Bảo tàng Quang Trung. 
Bảo tàng Quang Trung được nhà nước xây dựng vào năm 1978 có quy 
mô đồ sộ, hoành tráng, kiến trúc theo kiểu cổ, dáng vẻ uy nghiêm, gồm 9 
phòng trưng bày các kỷ vật liên quan đến phong trào khởi nghĩa Tây 
Sơn và Hoàng đế Quang Trung (1771 - 1789). 
Về thăm Bảo tàng Quang Trung, được đứng trên mảnh đất, ngôi nhà đã 
từng sinh ra, nuôi dưỡng ba anh em Tây Sơn trưởng thành, tận mắt 
ngắm nhìn những di vật, chiến tích hào hùng, lừng lẫy của phong trào 
nông dân Việt Nam khởi nghĩa vào thế kỷ XVIII, vào Điện thờ đốt nén 
hương thơm tưởng nhớ công tích to lớn, kiệt xuất của ba anh em 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ;  đứng dưới gốc Cây me, uống 
dòng nước mát ngọt của Giếng nước xưa du khách như được sống với 
tinh thần thượng võ, anh hùng, nghĩa hiệp, ý chí đấu tranh kiên cường 
bất khuất giữ gìn quê hương đất nước qua lịch sử oai hùng của phong 
trào khởi nghĩa Tây Sơn và những chiến công hiển hách, lừng lẫy của 
Quang Trung – Nguyễn Huệ. 

Bên cạnh đó du khách còn được thưởng thức chương trình biểu diễn 
phong phú, độc đáo, hấp dẫn về lịch sử phong trào Tây Sơn như võ thuật 
Tây Sơn, trống trận Quang Trung, ca múa nhạc dân tộc... đưa khách 
ngược dòng lịch sử về với những chiến thắng hào hùng của dân tộc Việt 
Nam thế kỷ XVIII. Quy Nhơn là địa phương giàu truyền thống văn hóa. 
Tại đây còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc, văn hóa của người Chăm.., 
đặc biệt là thành cố Trà Bàn, từng là kinh đô của vương triều Chămpa 
Mộ Hàn Mạc Tử : Hàn Mặc Tử tổ tiên ở Thanh Hóa. Lệnh tiên nghiêm 
sanh và trú ở Thanh Tân, tỉnh Thừa Thiên. Tử sanh ở Lệ Mỹ (Đồng Hới) 
và lớn lên theo mẹ về ở Quy Nhơn cho đến khi mất. Tuy không phải 
người Bình Định, nhưng khoảng đời xây dựng sự nghiệp văn chương 



nằm hẳn ở Bình Định, nên Tử lúc sanh thời đã coi Bình Định là quê 
hương, và anh chị em làng Thơ thời Tiền Chiến gọi Tử cùng ba người 
bạn Chế Lan Viên, Yến Lan, Trường Xuyên là Bàn Thành Tứ Hữu. Ông 
được chôn trong nghĩa địa của làng dưới chân núi TrứngTừ Ghềnh 
Ráng, để lên đến mộ Hàn, du khách leo qua chừng hơn trăm bậc thang 
đá, giữa hai hàng cây song song chụm đầu vào nhau rì rào bốn mùa đón 
gió biển. 
 Mộ Hàn nằm dựa lưng vào núi, nhìn bao quát cả dải bờ biển Quy Nhơn 
chạy dài trước mặt, hút trọn tầm mắt một phần thành phố Quy Nhơn. 
Dưới chân khu mộ, qua một vực đá thoai thoải với muôn vàn tảng đá 
nhiều hình thù xếp lớp, là sóng biển bốn mùa vỗ bờMộ rộng chừng dăm 
thước vuông, ốp đá đơn sơ, xung quanh tàn cây mát rượi. Dòng chữ lớn 
RIP (Rest in peace – Dịch nôm na: An nghỉ ngàn thu) màu trắng nổi bật 
trên nền đá ốp hồng. Phía trên đầu mộ là tượng Đức Mẹ Maria hiền từ 
nhìn xuống. Mộ chí không ghi tên ông là nhà thơ nổi tiếng mà chỉ ghi 
khiêm nhường “Đây an nghỉ trong tay Mẹ Maria: Hàn Mặc Tử, tức 
Phêrô Phanxicô Nguyễn Trọng Trí”. 
Nhiều người dân ở Quy Nhơn nói rằng: “Hàn Mặc Tử sau khi chết hơn 
60 năm vẫn không cô đơn”. Ai đó có thể không tin, nhưng nếu đã từng 
đến thăm mộ Hàn một lần, và gặp chàng thi sỹ bỏ nhà để lên dựng lều 
cạnh mộ Hàn, chỉ để thỏa ước muốn ngày đêm ngâm thơ Hàn, sưu tầm 
những tư liệu về Hàn Mặc Tử, thì sẽ tin câu chuyện “Hàn không cô đơn 
sau khi chết” là có thật.Chàng thi sỹ đó là Trương Vũ Kha, hay còn gọi 
là Dzũ Kha, là “Bút lửa giữ thơ Hàn”. Vì quá yêu thơ Hàn mà người đàn 
ông trạc tuổi hơn 40, dáng người cao dong dỏng, có mái tóc dài đầy chất 
nghệ sỹ, vốn tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật này, đã từ bỏ đô thị để về 
Ghềnh Ráng chăm sóc mộ Hàn. 
Khu mộ được Vũ Kha trang hoàng bằng nhiều phiến đá, phiến gỗ khắc 
thơ cầu kỳ, nét chữ bay bướm. Vũ Kha cũng không khắc chữ thông 
thường bằng cách đục đẽo, mà anh khắc chữ bằng bút điện, bút lửa. 
Không chỉ dựng căn nhà gỗ đơn sơ bên mộ Hàn để ngày ngày chép lại 
thơ Hàn, quét dọn chăm sóc mộ Hàn, anh còn là hướng dẫn viên du lịch 
miễn phí cho du khách bỡ ngỡ tới lần đầu cần hướng dẫn. Cũng chính 



Kha là người đã tìm lại được nhiều tư liệu quý về Hàn Mặc Tử, như một 
số bản thảo các bài thơ do chính tay Hàn viết hơn 60 năm về trước. 
+Đặc sản: Ngoài các đặc sản về lâm, thổ, thuỷ, hải sản của duyên hải 
miền Trung nói chung, Bình Định còn nổi tiếng có: rượu Bàu Đá (An 
Nhơn), cá chua nước lợ (Đề Gi - Phù Cát), bánh tráng nước dừa (Tam 
Quan. Ngày nay ở huyện Hoài Nhơn còn có thêm đặc sản Cá Ngừ Đại 
Dương dân địa phương gọi là cá "Bò Gù" )... 

+Lưu trú & Nhà Hàng: 

KHÁCH SẠN :  
 Khu du lịch Life Quy Nhơn ( **** ) : Ghềnh Ráng, Bãi Dài, Tp. 
Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 840 132 

 Khách sạn Hải Âu (Khu A) ( **** ) : 489 An Dương Vương, 
Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 846 377 

 Khu du lịch Hoàng Anh Quy Nhơn ( **** ) : 1 Hàn Mặc Tử, 
Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 747 100 

 Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn ( **** ) : 24 Nguyễn Huệ, Tp. 
Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 829 922 

 Khách sạn Hoàng Yến ( *** ) : 5 An Dương Vương, phường 
Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 746 900 

 Khách sạn Hải Âu (Seagull Hotel) ( *** ) : 489 An Dương 
Vương, Tp. Quy Nhơn 



Tel:             (84-56) 846 473 

 Khách sạn Quy Nhơn ( ** ) : 8 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 892 401 

 Khách sạn Thanh Linh ( * ) : 148 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 825 885 

 Khách sạn Anh Thư ( * ) : 25 (54) Mai Xuân Thưởng, Tp. Quy 
Nhơn 
Tel:             (84-56) 821 168 

 Khách sạn Điện Ảnh ( * ) : 296 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 822 876 

 Khách sạn Hải Hà ( * ) : 5 Trần Bình Trọng, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 891 295 

 Khách sạn Lê Lợi ( * ) : 9 Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 822 292 

 Khách sạn Ngân Hàng Công Thương ( * ) : 259 Lê Hồng 
Phong, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 822 779 

 Khách sạn Bình Dương  : 493 An Dương Vương, Tp. Quy 
Nhơn 
Tel:             (84-56) 846 355 

 Khách sạn Công Đoàn  : 686 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 791 787 

 Khách sạn Điện Lực :  249 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn 
Tel:             (84-56) 822 770 



 Khách sạn Đông Phương  : 60 Mai Xuân Thưởng, Tp. Quy 
Nhơn 
Tel:             (84-56) 822 915 

Nhà Hàng Ầm Thực 
 Nhà Hàng Quy Nhơn : 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 
 Nhà Hàng Du Thuyền : 1 Hàn Mạc Tử, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 
 Nhà Hàng Thanh Tuyền : 677 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 
 Nhà Hàng Cosevco Center : 5 An Dương Vương, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 
Đặc Sản : Bánh tráng nước dừa, mắm ruột cá ngừ, Bánh ít lá gai, nem 
chợ Huyện, Cá Ngừ Đại Dương, Cua Huỳnh Đế, Rượu Bàu Đá, Gà Chỉ, 
Bánh Đa..v..v.. 
 

 



QUẢNG NGÃI 

 

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Quảng Ngãi là mảnh đất có bề dày lịch sử về Văn hóa Sa Huỳnh và nói 
đến Văn hóa Chăm Pa không thể không kể đến hệ thống thành lũy 
Chàm. Nói đến Quảng Ngãi người ta thường nghĩ ngay đến "núi Ấn 
sông Trà", khu kinh tế đầu tiên Việt Nam Dung Quất với thành phố Vạn 
Tường tương lai. Quảng Ngãi là quê hương của Trương Định, Lê Trung 
Đình; nhiều nhà trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nghệ sỹ tên tuổi: 
Bích Khê, Tế Hanh, NSND Trà Giang, Trương Quang Lục, Thế Bảo, 
Nhất Sinh... 
Là tỉnh duyên hải, Quảng ngãi có địa hình khá phức tạp, dãy Trường 
Sơn đâm ra sát biển nên tạo nhiều thắng cảnh đẹp. Với đường bờ biển 
dài 150 km kéo dài từ An Tân đến Sa Huỳnh lộng gió với nhiều bãi biển 
đẹp. Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể và danh lam thắng cảnh 
thiên nhiên, Quảng Ngãi còn có vốn văn hóa truyền thống tín ngưỡng - 
lễ hội khá phong phú và đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn 
tỉnh. 
+Diện tích: 513.520 ha  

+Dân Số: 134.000 người 

+Hành Chính: Tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 1 thành phố trực thuộc và 13 
huyện trong đó có 1 huyện đảo, 7 huyện đồng bằng, 6 huyện miền núi: 

 Thành phố Quảng Ngãi  
 Huyện Ba Tơ  
 Huyện Bình Sơn  
 Huyện Đức Phổ  
 Huyện Minh Long  
 Huyện Mộ Đức  
 Huyện Nghĩa Hành  



 Huyện Sơn Hà ( Trang chủ UBND huyện Sơn Hà )  
 Huyện Sơn Tây  
 Huyện Sơn Tịnh  
 Huyện Tây Trà  
 Huyện Trà Bồng  
 Huyện Tư Nghĩa  
 Huyện đảo Lý Sơn  
+Dân Tộc:Việt(Kinh), ), Hrê, Co, Xơ Đăng...   

+Khu Vực: Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải 
Nam Trung Bộ, Việt Nam. Được biết đến với tên gọi "quê mía xứ 
đườn”. phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía nam giáp tỉnh Bình Định, 
phía tây giáp tỉnh Kon Tum, phía đông giáp biển Đông. Nằm ở vị trí 
trung độ của cả nước, Quảng Ngãi cách thủ đô Hà Nội 883 km về phía 
Bắc và cách Tp Hồ Chí Minh 838 km về phía Nam. Thế mạnh của 
Quảng Ngãi là nghỉ dưỡng, lễ hội, lịch sử - văn hóa.  
+Khí Hậu Quảng Ngãi có khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Nhiệt độ trung 
bình 25-26,9°C. Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng. 

Khí hậu có nhiều gió Đông Nam ít gió Đông Bắc vì địa hình địa thế phía 
nam, và do thế núi địa phương tạo ra. 

Mưa 2.198 mm/năm nhưng chỉ tập trung nhiều nhất vào các tháng 9, 
10, 11, 12, còn các tháng khác thì khô hạn. 

+Giao Thông:  

+Đường bộ: Quốc lộ 1Achạy qua thành phố Quảng Ngãi (đường Quang 
Trung). Sắp tới sẽ khởi công xây dựng tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh, 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  
+Đường Sắt :Ga Quảng Ngãi là một trong những ga chính trên trục bắc 
nam của đường sắt thống nhất nằm cuối đường Nguyễn Chánh.  



+Đường Thủy :Cảng Sa Kỳ cách 12 cây số, và cảng Dung Quất 15 cây 
số về phía đông bắc  
+Đường Không :Sân bay Chu Lai cách thành phố Quảng Ngãi 35 cây 
số về phía bắc  
+Tham Quan: 

Cồn Ràng – khu mộ chum thuộc văn hoá Sa Huỳnh: 
 
Cồn Ràng là một trong những khu mộ lớn nhất của văn hoá Sa Huỳnh từ 
khoảng 2500 năm trước. 
Năm 1987, thầy trò khoa lịch sử trường Đại học Khoa học Huế đã đến 
Cồn Ràng, thử khai quật một số điểm, phát hiện 3 chum kích thước lớn 
về các di vật gốm, hạt trang sức bằng mã não và thủy tinh. Tiếp đến là 
các cuộc khai quật của Viện khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng Tổng hợp 
của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vừa qua, các cơ quan này đã tiến hành khai 
quật xong đợt 3, với tổng diện tích khai quật 2.300m², chia thành 14 hố 
với kích thước trung bình 150m²/hố. Kết quả cho thấy: Mộ táng phân 
bổ chủ yếu ở độ sâu 0,5m đến 1,5m. địa tầng di tích khá thuần nhất, các 
lớp chủ yếu là cát, cát pha sét, cát thơ mịn vì bị laterit do địa hình chịu 
ảnh hưởng của phù sa sông biển và những đợt xâm thực bào mịn trước 
núi. 
Đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật được 217 ngôi mộ, chủ yếu là 
mộ chum phân bổ thành từng cụm thẳng hàng, tứ giác, tam giác, ngũ 
giác. Mộ chum Cồn Ràng có 4 dạng: Dạng hình trụ, hình trứng, hình cầu; 
giữa trụ và trứng được trang trí nhiều loại hoa văn, có chum trang trí 
văn đập xung quanh vai, có chum trang trí văn thừng tồn thân, đa số 
các chum để trơn phần thân và đáy. Nắp mộ chum có 3 loại: loại nón 
cụt, đáy bằng, hình cầu đáy lòng chảo và loại nón chóp đáy nhọn. Cách 
thức bày trí: trên nắp, quanh vai và thân mộ chum thường đặt đồ gốm 



như nồi bình niên, bát đèn; bên trong là đồ trang sức như khuyên tai 
hình bông hoa rau muống, hình đầu thú …  
 
Nhìn chung, mộ chum Cồn Ràng được chôn không tuân theo một quy 
luật nào cả. Đa số các mộ chưa tìm thấy xương cốt, cả trong và ngoài 
mộ chỉ phát hiện thấy than củi... Tiến sĩ Bùi Văn Liêm, Trưởng đoàn khai 
quật cho biết: đây là cuộc khai quật một di tích khảo cổ lớn thứ hai 
trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam, chỉ sau di chỉ Lung Leng ở tỉnh Kon 
Tum. Qua nghiên cứu từ tư liệu lòng đất Cồn Ràng với khối lượng lớn 
hạt mã não làm đồ trang sức, đồ sắt làm công cụ sản xuất, đồ gốm làm 
đồ gia dụng..., có thể dự đoán Cồn Ràng là một trong những khu mộ lớn 
nhất của văn hóa Sa Huỳnh từ khoảng 2500 năm trước nghiên cứu cũng 
cho thấy cư dân Cồn Ràng vào thời kỳ này đã đạt được những thành 
tựu lớn trong đời sống kinh tế và vật chất, văn hoá tinh thần; thạo nghề 
nông, chăn nuôi và giỏi trong đánh bắt thuỷ hải sản; biết đến thẩm mỹ 
làm đẹp cho bản thân và cộng đồng. 
Trong thời gian khai quật di tích Cồn Ràng, được sự giúp đỡ của bà con 
địa phương, đoàn khảo cổ còn phát hiện ra di tích mộ chum ở nhiều địa 
điểm khác thuộc vùng lân cận Cồn Ràng như: Cồn dài, Bàu Dưng, Cửa 
Thiền, Phú Ốc… Ngoài ra, Cồn Ràng cách xóm Tháp, thôn An Đô, xã 
hương Xuân, huyện Hương Trà khoảng 2500m về phía đông bắc có nhà 
thờ họ Chế có gia phả từ 14 đến 16 đời, và nơi đây còn có nhiều huyền 
thoại, huyền tích như miếu Bà Yàng, điện thờ bà Lôi,… là những tư liệu 
quý trong quá trình nghiên cứu giai đoạn tiền sơ sử ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế và Cồn Ràng ở thôn các tỉnh ven biển miền trung nói chung. Tỉnh 
Thừa Thiên Huế tự hào có di sản văn hoá Thế giới là cố đô Huế, nay 
thực sự có thêm niềm tự hào nữa là khu mộ chum lớn thuộc văn hoá sa 
Huỳnh ở Cồn Ràng. 



 
Huyện Sa Huỳnh : 
Sa Huỳnh là một địa điểm khảo cổ học, thuộc địa phận hai xã Phổ Châu 
và Phổ Thạnh của huyện Đức Phổ; cực nam tỉnh Quảng Ngãi; nơi các 
dấu vết của văn hóa Sa Huỳnh lần đầu được tìm thấy vào năm 1909 bởi 
nhà khảo cổ học Vinet. Trước đây địa danh này có tên là Sa Hoàng (bãi 
cát vàng), xong vì chữ Hoàng trùng với tên chúa Nguyễn Hoàng nên đọc 
lái lại thành Sa Huỳnh. 
 
Bờ biển Sa Huỳnh được nhà thơ Xuân Diệu nhận xét: “Hỏi mình biển 
đẹp vô ngần/ Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh”. Đặng Thùy 
Trâm trong cuốn nhật ký của mình có viết“ … khi nhìn về dãy núi 
phương nam. Sóng biển Sa Huỳnh vẫn mặn mà nhớ thương. Vẫn dạt 
dào đêm ngày vẫy gọi. Vẫn chờ anh với chiến công chói lọi. Và hẹn ngày 
đất nước yên vui…” 
 
Năm 1471, trong cuộc nam chinh của mình, vua Lê Thánh Tông cùng với 
binh lính đã dừng chân tại đây nghỉ ngơi trước khi tiến quân vào đánh 
đầm Thị Nại (Quy Nhơn) và thành Đồ Bàn (vương quốc Chămpa). Trải 
qua những biến thiên của lịch sử, ngày nay bãi biển Sa Huỳnh vẫn giữ 
được nét hoang sơ mà không chịu tác động của con người. Hiện nay 
được sự giúp đỡ của tổng cục du lịch Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi đang 
đầu tư xây dựng khu du lịch trên diện tích 5,2 ha gồm hệ thống khách 
sạn, siêu thị, các khu vui chơi, nghỉ dưỡng tắm biển … 
 
Đầu năm 2007, Bộ văn hóa thông tin Việt Nam vừa có công văn yêu cầu 
ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch tôn tạo và phát huy các 
di sản văn hóa Sa Huỳnh, theo đó bộ sẽ hỗ trợ tỉnh xây dựng nhà bảo 



tàng về văn hóa Sa huỳnh quy mô quốc gia, cùng với một hội trường 
nhằm phục vụ hội thảo quốc tế 100 năm văn hóa Sa Huỳnh (1909 – 
2009), có sự tham dự của các nhà khoa học trong và ngoài nước. 
 
Bãi biển Sa Huỳnh nằm sát QL1A. Sa Huỳnh nằm ở cây số 985 trên 
đường xe lửa thống nhất bắc–nam của Việt Nam. Sa Huỳnh cũng có bến 
cảng Sa Huỳnh. Ngày 22/1/2007, Uy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã 
cấp giấy phép đầu tư cho công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo (Tp. 
HCM) với dự án khu du lịch và phim trường Vina universal với tổng số 
vốn đăng kí là 50.000.000 USD (hơn 800 tỷ đồng Việt Nam). Khu du lịch 
Sa Huỳnh nằm trong tuyến “Theo dòng nhật lí Đặng Thùy Trâm”. 

+Văn hóa & Lễ hội: 

 Lễ hội nghinh cá Ông  
 Lễ khao lề thế lính ( Lý Sơn )  
 Lễ hội đâm trâu  
 Lễ hội cầu ngư  
 Lễ hội đua thuyền truyền thống 
+Di Tích-Danh Thắng: 

Bãi biển Sa Huỳnh :  
Sa Huỳnh  là tên một địa điểm khảo cổ học, nơi người ta đã tìm thấy các 
dấu vết của văn hóa Sa Huỳnh lần đầu được tìm thấy vào năm 1902 bởi 
nhà khảo cổ học Vinet. Trước đây, địa danh này có tên là Sa Hoàng (bãi 
cát vàng), song vì chữ hoàng trùng tên với chúa Nguyễn Hoàng nên đọc 
lái lại thành Sa Huỳnh. 
 Sa Huỳnh (nghĩa là cát vàng) nằm ở cực Nam tỉnh Quảng Ngãi, là bãi 
biển đẹp, nổi tiếng và là vựa muối quan trọng ở miền Trung. Màu cát ở 
đây không trắng như ở nơi khác mà lại có màu vàng óng ánh thật 
đẹp.Cát vàng cùng với những hoá thạch Sa Huỳnh đã ghi dấu son trong 



ngành khảo cổ học nước nhà và thu hút đông đảo khách du lịch bốn 
phương. Bãi biển chạy dài đến 5-6km, cong hình lưỡi liềm. Đáy biển 
thoai thoải, không có bãi đá ngầm, có thể là những bãi tắm lý tưởng đối 
với du khách đến đây nghỉ hè, vui chơi và tắm biển. Ngoài ra, ở đây còn 
có thắng cảnh ghềnh đá Châu Me, Đảo Khỉ… thu hút du khách vào các 
ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ tết. Qua bao lần biến đổi, nơi đây đã 
trở thành nơi nghỉ mát, du lịch hè lý tưởng. Ở đây có đủ các món ngon 
đặc sản biển nhưng hấp dẫn nhất là món mắm cầu gai và cua huỳnh đế. 
Đã đặt chân đến vùng biển này, du khách khó quên món cua luộc chấm 
muối. Mỗi người chỉ ăn vài con cũng đủ no nê. Khách có thể chọn vài 
xâu cua còn tươi rói mang về làm quà cho người thân.  
Sa Huỳnh còn là vựa muối lớn ở miền Trung. Muối ở đây từ lâu có mặt 
khắp các thị trường miền Trung và Tây Nguyên, và dùng nhiều trong 
công nghiệp chế biến thực phẩm tiêu dùng. Từ làng chài nghèo nàn và 
hoang sơ, Sa Huỳnh ngày nay đã trở thành một thị tứ nho nhỏ, xinh xinh 
nằm ẩn mình dưới hàng dương rủ bóng thướt tha và rừng dừa thơ mộng, 
là nơi mà ai đã đến một lần thì không thể quên. 
Bãi biển Mỹ Khê :  
Bãi biển Mỹ Khê nằm trên quốc lộ 24B cách thị xã Quảng Ngãi 15 km, 
cách cảng Dung Quất 16 km và gần cảng Sa Kỳ, thuộc địa phận thôn Cổ 
Luỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. Mỹ Khê là bãi tắm lý tưởng của tỉnh 
Quảng Ngãi với không gian mênh mông, bãi cát mịn, độ dốc thoải, được 
che chắn kín đáo, chạy dài 7 km, phía sau là rừng dương xanh thẳm, bên 
cạnh là con sông Kinh mang vị ngọt của thượng nguồn đỏ về và vị mặn 
của biển đem lại nhiều đặc sản biển phong phú.  
Hàng năm khách đến bãi biển Mỹ Khê ngày càng đông. Ngoài việc nghỉ 
ngơi, tắm biển và hít thở bầu không khí trong lành, du khách còn có dịp 
thăm quan tưởng niệm khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ. Tỉnh Quảng 
Ngãi đã có qui hoạch tổng thể khu du lịch Mỹ Khê với diện tích 342 ha 
để xây dựng các khu vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi như khách sạn Mỹ 
Khê, khu camping dành làm nơi cắm trại. Môi trường du lịch trong khu 
vực tương đối tốt. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã xây dựng xong 
cầu Sông Hàn nối liền hai khu vực Đông và Tây, rất thuận lợi cho việc 



đi lại; bãi tắm Mỹ Khê trở thành một địa diểm du lịch nghỉ ngơi, tắm 
biển hấp dẫn.  
 Đảo Lý Sơn 
 Sông Trà Khúc 
 Dung Quất 
Hệ thống bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi 

 Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, trưng bày các di chỉ khảo cổ 
thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa chămpa, văn hóa các dân tộc tỉnh 
Quảng Ngãi. Địa chỉ: 20 Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi  
 Bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ, trưng bày hình ảnh tội ác của đế 
quốc trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Địa chỉ: quốc lộ 24B xã Tịnh Khê, Sơn 
Tịnh  
 Bảo tàng đội du kích Ba Tơ, trưng bày hình ảnh liên quan đến đội 
du kích Ba Tơ 11/03/1945, văn hóa dân tộc H're; quốc lộ 24A, thị trấn 
Ba Tơ, Ba Tơ  
 Bảo tàng chiến thắng Vạn Tường, có khuôn viên rộng nhất tỉnh; 
trưng bày hình ảnh liên quan đến chiến thắng Vạn Tường, trong nhà và 
khu ngoài trời là xác xe tăng của giặc; hệ thống địa đạo và hào; Địa chỉ: 
xã Bình Hải, Bình Sơn  
 Bảo tàng cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi, 
trưng bày hình ảnh liên quan đến đến cuộc khởi nghĩa Trà Bồng ngày 8 
tháng 8 năm 1959, và đồng khởi Bến Tre năm 1960, văn hóa dân tộc 
Kor; thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng  
 Phòng trưng bày Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, trưng bày 
hình ảnh các dụng cụ y tế phục vụ chữa trị và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân và bộ đội quân khu V trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, về Đặng 
Thùy Trâm. Địa chỉ: xã Phổ Cường, Đức Phổ  
 Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh (quy mô quốc gia đang xây dựng). Địa 
chỉ: thị tứ Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ  
Danh mục di tích lịch sử - văn hóa hạng quốc gia 



1. Khu chứng tích Sơn Mỹ: Thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn 
Tịnh. Quyết định số 54 - VHTT/QĐ ngày 29.4.1979.  
2. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ: TT Ba Tơ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Quyết 
định số 92 ngày 10.7.1980.  
3. Chiến thắng Vạn Tường: xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Quyết định 
147 ngày 24.12.1982.  
4. Mộ và đền thờ Bùi Tá Hán: phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi. 
Quyết định số 168 ngày 02.3.1990.  
5. Thắng cảnh Núi Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng: xã Tịnh Ấn 
Đông, TT Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. Quyết định số 168 ngày 02.3.1990.  
6. Chiến thắng Ba Gia: xã Tịnh Sơn, Tịnh Bình, Tịnh Đông, huyện Sơn 
Tịnh. Quyết định số 866 ngày 20.5.1991.  
7. Khởi nghĩa Trà Bồng: xã Trà Hiệp, Trà Sơn, Trà Lâm, Trà Thọ, TT 
Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Quyết định số 2307 ngày 30.12.1991.  
8. Vụ thảm sát Bình Hoà: xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn. Quyết định 
số 866 ngày 20.5.1991.  
9. Địa đạo Đàm Toái: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Quyết định số 
2307 ngày 30.12.1991.  
10. Chiến thắng Đình Cương: xã Hành Thiện, Hành Đức, Hành Phước, 
huyện Nghĩa Hành. Quyết định số 43 - VH/QĐ ngày 07.01.1993.  
11. Vụ Thảm sát Khánh Giang-Trường Lệ: xã Hành Tín, huyện Nghĩa 
Hành. Quyết định số 43 - VH/QĐ ngày 07.01.1993.  
12. Kiến trúc nghệ thuật Chùa Ông: xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa. 
Quyết định số 43-VH/QĐ ngày 07.01.1993.  
13. Thắng cảnh Núi Phú Thọ và Cổ lũy cô thôn: xã Nghĩa Phú, huyện 
Tư Nghĩa. Quyết định số 43-VH/QĐ ngày 07.01.1993.  
14. Di tích kiến trúc Thành Châu Sa: xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh. 
Quyết định số 152 - QĐ/BT ngày 25.01.1994.  
15. Vụ Thảm sát Diên Niên - Phước Bình: xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. 
Quyết định số 295 ngày 12.02.1994.  



16. Thắng cảnh Chùa Hang: xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Quyết định 
số 921 ngày 20.7.1994.  
17. Địa điểm Đài Tiếng nói Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp 
(Đình Thọ Lộc): xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Quyết định số 921, ngày 
20.7.1994.  
18. Trụ sở Ủy Ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ (1946-1949): 
TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Quyết định số 3211 ngày 12.12.1994.  
19. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng An Hải: xã An Hải, huyện 
đảo Lý Sơn. Quyết định số 985-QĐ/VH ngày 7.5.1997.  
20. Địa điểm Huyện Đường Đức Phổ: TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ. 
Quyết định số 985 ngày 7.5.1997.  
21. Mộ và nhà thờ Trần Cẩm: xã Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Tân, 
huyện Mộ Đức. Quyết định số 1543 ngày 7.5.1997.  
22. Văn hóa Sa Huỳnh: xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Quyết định số 
3457 ngày 5.11.1997.  
23. Chùa Diệu Giác: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn. Quyết định số 06 
ngày 13.4.2000.  
24. Khu lưu niệm Đồng chí Nguyễn Nghiêm ( Bí thư Đảng bộ đầu tiên 
của tỉnh Quảng Ngãi )  
25. Khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng: xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Bộ 
Văn Hóa Thông Tin ngày 1.3.2006.  
26. Âm linh tự và mộ các chiến sĩ trên huyện đảo Lý Sơn, An Vĩnh, Lý 
Sơn 11.09.2007  
+Đặc sản: muối Sa Huỳnh, quế Trà Bồng, mạch nha, đường phổi, kẹo 
gương, cá bống Sông Trà, Gỏi cá cơm, bánh ít lá gai, mắm Nhum 
 

 


