Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc
Là thành phố trực thuộc trung ương lớn thứ 5 trên cả nước, Đà Nẵng được biết tới
như một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục của miền Trung. Đà Nẵng
nắm vị trí trọng yếu cả về kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và là đầu mối giao
thông ra biển Đông của khu vực Miền Trung. Với những điều kiện tự nhiên thuận lợi,
cùng với sự thân thiết của con người nơi đây, cho đến bây giờ, Đà Nẵng vẫn luôn là
điểm đến hàng đầu của du lịch miền Trung. Hãy cùng DULICHSO khám phá kinh
nghiệm du lịch Đà Nẵng nhé.
Thời gian thích hợp đi du lịch Đà Nẵng
Tháng 2-8: Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất để đến Đà Nẵng du lịch bởi tuy
thời tiết hơi khô do gió lào thổi sang nhưng thời tiết nóng, ấm, ít mưa bão, thuận lợi
cho việc tắm biển và leo núi.
Tháng 1-4: Thời gian này ở Đà Nẵng không khí khá mát mẻ, không có bão đồng thời
giá cả dịch vụ rẻ hơn so với các thời điểm khác. Thế nên nếu khám phá Đà Nẵng
thời điểm này bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền.
Phương tiện di chuyển đến Đà Nẵng
Như đã nói ở trên thì Đà Nẵng là đầu mối giao thông, do đó việc chọn lựa phương
tiện di chuyển tới đây thực sự không hề khó. Theo kinh nghiệm du lịch đà nẵng tự
túc thì tùy vào vị trí xuất phát mà bạn có thể đi xe máy, xe bus hoặc máy bay, tàu
hỏa.
Máy bay
Bạn có thể lựa chọn chuyến bay đến Đà Nẵng của cả ba hãng hàng không lớn
Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Air với mức giá chỉ từ: 700.000đ – 900.000đ
tùy vào vị trí xuất phát. Sân bay quốc tế Đà Nẵng cách trung tâm thành phố Đà
Nẵng 3km. Do đó, sau khi hạ cánh bạn có thể dễ dàng di chuyển vào thành phố
bằng xe buýt hoặc taxi. Đặc biệt, du khách quốc tế có thể nhập cảnh bằng thị thực
Vietnam visa on arrival xin trực tuyến ở sân bay Đà Nẵng.
Xe khách
- Hành trình từ Hà Nội đến Đà Nẵng: bạn sẽ mất khoảng 17 tiếng để đến Đà
Nẵng nếu xuất phát từ Hà Nội. Có rất nhiều hãng xe uy tín phục vụ chặng
đường này như: Queen Cafe, Hoàng Long, Vũ Lộc…với chi phí dao động từ
320.000đ – 390.000đ.
- Hành trình từ TP.HCM đến Đà Nẵng: bạn sẽ mất khoảng 20 tiếng để đến Đà
Nẵng nếu xuất phát từ Sài Gòn. Bạn có thể lựa chọn những hãng xe như Mai
Linh, Hoàng Long, Queen Cafe…với chi phí dao động từ 380.000đ –
470.000đ
Tàu hỏa
Nếu cả 2 phương án trên đều không khả thi, mà điểm xuất phát của bạn lại không
gần với Đà Nẵng thì tàu hòa là một phương tiện khá hợp lý với một mức phí không
quá cao.
Phương tiện di chuyển ở Đà Nẵng

Đến với thành phố Đà Nẵng, từ sân bay bạn có thể nhanh chóng di chuyển vào
thành phố và tham quan các điểm du lịch Đà Nẵng bằng dịch vụ ngay tại đây.
Taxi
Phương tiện đầu tiên được nhắc đến cho mọi chuyến đi chính là taxi bởi tính cơ
động và tiện nghi của nó. Đặc biệt với một thành phố năng động như Đà Nẵng thì sẽ
thật đơn giản để bắt một chiếc taxi du lịch vòng quanh thành phố.
Xe máy
Nếu bạn là người ưa sự tự do và muốn tự mình trải nghiệm chuyến hành trình của
mình thì xe máy là sự lựa chọn không thể thích hợp hơn. Bạn có thể thuê cho mình
một chiếc xe máy tại các cửa hàng hoặc ở khách sạn, nhà nghỉ (nếu có) với giá chỉ
từ 100.000đ – 1500.000đ/ngày.
Xe buýt
Không chỉ ở Đà Nẵng mà tại bất kì nơi đâu bạn cũng có thể sử dụng xe buýt như
một phương tiện chính để di chuyển quanh thành phố với chi phí thực sự rẻ. Xe buýt
thực sự được những lữ khách tin dùng cho một chuyến du lịch Đà Nẵng giá rẻ.
Tàu thuyền
Từ bến đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chămpa, bạn có thể đặt vé cho chuyến đi du
lịch quanh Sông Hàn bằng tàu thủy. Giá vé vào khoảng 20.000đ/người và
10.000đ/người với trẻ em.
Xích lô
Xích lô là một loại phương tiện giá rẻ khác vô cùng tiện lợi mà bạn có thể lựa chọn
cho chuyến tham quan quanh Đà Nẵng của mình. Những tài xế xích lô thường đỗ xe
ngay trước cửa khách sạn hoặc các điểm tham quan, rất dễ cho bạn thuê dịch vụ
này.
Nhà nghỉ, resort và khách sạn tại Đà Nẵng
Khách sạn và nhà nghỉ ở Đà Nẵng rất nhiều, từ dọc bãi biển cho đến trung tâm
thành phố. Tuy nhiên để đảm bảo khi bạn đi du lịch Đà Nẵng bạn sẽ thuê được
phòng và thuê với giá rẻ, DULICHSO khuyên bạn nên đặt phòng trực tuyến tại
Hotels in Da Nang online, bạn hãy đặt phòng càng sớm càng tốt để nhận được mức
giá phòng rẻ.
Địa điểm tham quan khi đi du lịch Đà Nẵng
Dưới đây là một số điểm tham quan đáng đến, nếu bạn chưa đến những địa điểm
du lịch Đà Nẵng này thì coi như bạn chưa đi Đà Nẵng.
Cầu Rồng
Được ví như như biểu tượng mới thay thế cho cầu Quay Sông Hàn, cầu Rồng là
một địa điểm du lịch nên ghé thăm bậc nhất mỗi khi tới Đà Nẵng. Cầu có kết nối
dạng vòm một mặt phẳng, với 6 làn xe cho 2 hướng riêng biệt, từng được bình chọn
là cây cầu có thiết kế độc đáo nhất Việt Nam. Hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật, du
khách có thể đến chiêm ngưỡng rồng phun lửa vào lúc 21h00 (phun lửa 18 đợt,
phun nước 3 đợt)
Bà Nà Hills

Khu du lịch Bà Nà Hills thuộc huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng khoảng 30km về phía
Tây Đà Nẵng là một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với khí hậu độc đáo, thay đổi
giữa 4 mùa trong ngày. Không chỉ có vậy, đến với Bà Nà du khách sẽ được tham
quan rất nhiều địa điểm, tham gia nhiều hoạt động (nên sắp xếp thời gian một cách
hợp lý để trải nghiệm hết) như: thung lũng hoa Le Jardin D’Amour, chùa Linh Ứng,
tháp Linh Phong Tự, làng Pháp; các khu vui chơi giải trí trong nhà. Các hoạt động
giải trí gồm có: thử sức leo núi, thả rơi tự do, du lịch bằng cáp treo…
Bán đảo Sơn Trà
Bạn khó có thể tìm được khu rừng già nguyên sinh thứ hai nằm gần kề trung tâm
thành phố như bán đảo Sơn Trà. Cách trung tâm thành phố khoảng 10km về phía
Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà. Bên trong bán đảo là một hệ thống núi non rộng lớn
cùng gần 4000ha rừng, trong đó hệ động thực vật là sự giao thoa của hai miền Nam
– Bắc. Bên cạnh đó, bán đảo có rất nhiều bãi tắm đẹp như Mỹ Khê, bãi tắm Phạm
Văn Đồng , T20 cùng nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.
Thác nước Hòa Phú Thành
Những người thường xuyên ghé qua Đà Nẵng vào mùa du lịch chắc sẽ không còn lạ
lẫm với điểm du lịch thể thao Hòa Phú Thành. Tại đây bạn có thể trải nghiệm cảm
giác mạnh với những chuyến trượt thác trên xuồng cao su. Bạn cũng có thể thuê
nhà chòi để nghỉ ngơi buổi trưa, giá thuê tùy vào diện tích (10m2 – 80m2) dao động
từ 250.000đ – 1.000.000đ / chòi. Giá thuê phòng nghỉ tại đây lần lượt là 400.000đ,
500.000đ cho phòng đơn và đôi.
Ngũ Hành Sơn
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km về phía Đông Nam, đúng như
cái tên của mình, Ngũ Hành Sơn gồm 5 ngọn núi tương ứng ngũ hành là: Kim – Mộc
– Thủy – Hỏa – Thổ. Nổi tiếng là 1 điểm du lịch tâm linh, khách du lịch ghé thăm đây
vào giữa tháng 2 âm lịch có thể sẽ được tham dự lễ hội Quan Thế Âm vào cuối
tháng 2 âm lịch hàng năm.
Bãi biển Mỹ Khê
Bải biển Mỹ Khê là nơi từng được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển
quyến rũ nhất hành tinh là địa điểm chắc chắn bạn không thể bỏ qua khi tới Đà
Nẵng. Bờ biển trải dài 900m với những bãi cát trắng, mịn, sạch đẹp cùng rất nhiều
hoạt động văn hóa đang chờ du khách đến thưởng thức ngay dịp hè này. Nếu bạn
còn đắn do vì những vấn đề an toàn thì hãy yên tâm đi, đội ngữ cứu hộ luôn túc trực
trên chòi canh từ 5h00 đến 20h00 hàng ngày để đảm bảo an toàn cho du khách tới
tắm biển.
Đèo Hải Vân
Nổi bật lên giữa khu vực ranh giới hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng là con đèo
mang tên Hải Vân. Đèo còn được gọi là đèo Mây vì mây trắng gần như bao phủ hết
đỉnh đèo. Mây mù dày đặc, lại cộng thêm đường đi hiểm trở, nhiều khúc cua tay áo,
tuy nhiên rất nhiều hành khách lại hứng thú khi được đi qua đây. Bởi lẽ, lên tới đỉnh
đèo bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh cả thành phố Đà Nẵng, ngắm Ải Nam
Quan và cả bãi biển Lăng Cô từ đây.
Món ăn ngon nên thử tại Đà Nẵng

Phải nói rằng khi bạn đến Đà Nẵng là bạn đã đến với thiên đường ẩm thực với rất
nhiều hương vị pha trộn mà bạn không thể nào quên được. Hãy khám phá thật
nhiều món ăn được giới thiệu dưới đây.
Mì Quảng
Đây là món ăn nổi tiếng của ẩm thực Đà Nẵng với nhiều hương vị khác nhau như mì
Quảng lươn, chả cua, tôm thịt ăn kèm với bánh tráng nướng và đậu phộng rang. Mì
Quảng ngon từ vị ngậy béo của nước dùng xương heo, cộng thêm tôm rang đậm
đà, lạc giã thơm bùi và bánh đa nướng bẻ vụn. Một tô mỳ Quảng không chỉ đem lại
trải nghiệm đặc biệt của ẩm thực Đà Nẵng mà còn là một món ăn đầy đủ chất dinh
dưỡng cho bạn và gia đình.
Gỏi cá Nam Ô
Là một món ăn được chế biến từ cá sống đánh bắt ở vùng biển lân cận. Gỏi cá có 2
loại: khô và ướt, tuy nhiên theo trải nghiệm của người viết bài, gỏi cá ướt có phần
ngon hơn bởi vị cay, mặn, beo béo của nước dùng. Một điều không thể thiếu của
món gỏi cá này là rau rừng như: đinh lăng non, lá ổi, ngạch ngạch, dưa leo giúp
những người bụng yếu có thể yên tâm thưởng thức.
Bún chả cá
Tuy là món ăn có ở nhiều vùng miền, tuy nhiên món bún chả cá Đà Nẵng lại mang
một hương vị đặc trưng khác biệt mà không nơi nào có được. Cũng bởi vậy, bún
chả cá thường không thể thiếu được trong thực đơn của các quán ăn sáng ngon ở
Đà Nẵng. Bún Đà Nẵng được chế biến hoàn toàn từ bột gạo, khôgn pha bột sắn nên
sợi bún nhỏ, có màu trắng đục. Chả cá được chế biến từ loại cá tươi, ngon từ vùng
biễn Đà Nẵng được đem đi hấp hoặc chiên sau khi tạc thành từng miếng lớn. Đặc
biệt nước dùng của món bún chả cá thường được cho thêm cà chua, su bắp, bí đỏ,
măng tươi, góp phần tăng thêm vị thanh ngọt và đạm đà cho bát bún chả cá.
Bánh tráng cuốn thịt heo
Có thể bạn từng nghe nói: Đến Đà Nẵng mà không ăn bánh tráng cuốn thịt heo
đúng là uổng phí cả chuyến đi. Theo tôi nghĩ có lẽ là đúng, ít nhất với một người có
tâm hồn ăn uống như tôi. Món bánh tráng cuốn này nức tiếng khắp vùng miền nhờ
loại nước chấm đặc trưng, đĩa rau sống đến gần chục loại và sự chọn lựa kĩ càng ở
bánh tráng và thịt heo. Thịt heo luộc vừa tới, ngâm trong nồi nước dùng sao cho độ
dẻo và màu trắng nõn nã cộng với phần bì đủ mềm. Rau sống chủ yếu là rau vườn,
bạn có thể kiếm mua một cách dễ dàng. Mắm nên tạo nên sự đặc trưng cho món ăn
này, tuy nhiên mỗi quán ở Đà Nẵng lại có một bí quyết riêng để pha chế từ mắm
nêm nguyên chất, tạo nên vị đặc biệt. Bánh tráng cuốn thịt heo quả thật xứng đáng
đứng đầu trong các món ăn vặt ngon ở Đà Nẵng.
Ốc hút
Là một món ăn với cách chế biến, nguồn nguyên liệu đơn giản, thế nhưng ốc hút Đà
Nẵng lại có một sức ngon hấp dẫn lạ lùng. Thực chất ốc hút chính là ốc xào xả ớt,
nhưng lại mang phong cách riêng của người Đà Nẵng. Đĩa ốc có đủ những loại ốc
từ ốc gạo nhỏ xíu cho đến ốc bươu to dày được bày lên cùng chút đu đủ thái sợi.
Bạn có thể thưởng thức món ăn này ở nhiều nơi, chủ yếu là các quán ăn ven
đường.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Đà Nẵng

Chúc mừng bạn đã có một chuyến du lịch Đà Nẵng vui vẻ. Bây giờ hãy mua quà về
cho người thân và bạn bè nhé. Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng cho thấy, bạn không
cần phải mua thật nhiều thứ mà hãy mua những thứ đặc biệt nơi đây thôi nhé. Dưới
đây là một số món quà nhỏ mà bạn nên mua về làm quà.
Tré
Tré là món ăn được làm từ thịt heo nạc và ba chỉ cắt mỏng ướp cùng một loại gia vị
đặc trưng ủ trong vòng 2-3 ngày. Giá của một chục tré 350g vào khoảng 30.000đ.
Tré Bà Đệ là thương hiệu nổi tiếng ở Đà Nẵng, bạn có thể ghé qua địa chỉ sau để
mua về: 100 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.
Chả bò
Chả bò Đà Nẵng nổi tiếng nhờ hương vị đặc biệt thơm ngơn của thịt bò đùi 100%,
bỏ gân, xay nhuyễn. Ngoài thịt bò, chả bò nơi đây không trộng thêm bất kì nguyên
luyện hay chất bảo quản nào. Một trong những của hàng nổi tiếng nhất làm chả bò
là chả Bà Hường.
Nước mắm Nam Ô
Ở trên, khi giới thiệu món gỏi cá Nam Ô, liệu các bạn có thắc mắc liệu loại nước
mắm nào tạo nên vị ngon đặc trưng cho món gói cá trên không. Quả thât vậy, gỏi cá
Nam Ô thì phải làm bằng nước mắm Nam Ô, một loại nước mắm đặc trưng nhờ
được sản xuất bằng cá cơm than. Nước mắm được làm bằng muối Cà Ná để lâu
năm, để 12 tháng trong loại chum đặc trưng mói cho ra sản phẩm loại 1. Bạn có thể
mua loại nước mắm này ở làng mắm hoặc các chợ du lịch Đà Nẵng.
Rong biển Mỹ Khê
Rong biển có dạng thon dài, màu xanh nõn có nhiều cách chế biến thành như: nấu
canh, hầm xương, xào tôm, xào thịt, làm gỏi. Bạn cũng có thể nấu rong biển thành
nước giải nhiệt.

