Miền trung được biết đến là vùng đất của thời tiết với cát, nắng và gió. Nhưng ở đó
vẫn có một Đà Nẵng hiện thân như một món quà từ thiên nhiên bù đắp cho sự khắc
nghiệt của miền trung. Du lịch Đà Nẵng tự túc sẽ mang đến cho du khách được trải
nghiệm về một Đà Nẵng của thiên nhiên bằng núi, bằng sông, bằng biển trải dài
mênh mông, đẹp say lòng người. Nói đến Đà Nẵng là nhắc đến một trong những
thành phố sạch và đẹp nhất Việt Nam với tốc độ phát triển kinh tế chóng mặt. Một
thành phố nổi tiếng trong và ngoài nước với nhiều danh lam thắng cảnh: Đảo Cù lao
Chàm, sông Hàn, Ngũ Hành Sơn… Nhiều khu vui chơi, dịch vụ giải trí luôn được ưu
tiên ưu tiên hàng đầu về chất lượng. Đó là lý do bạn cần chọn Đà Nẵng cho chuyến
du lịch nghỉ dưỡng của mình.
Phương tiện đến Đà Nẵng
Nếu du lịch Đà Nẵng tự túc, tùy nhu cầu và mục đích du lịch bạn có thể lựa chọn đi
xe máy, hoặc xe đạp từ Hà Nội hay Sài Gòn bạn chỉ cần phượt dọc theo quốc lộ 1A
và chạy thẳng là tới. Trên những cung đường bạn sẽ được thỏa sức chiêm ngưỡng
rất nhiều cảnh đẹp đặc sắc từ thiên nhiên. Dĩ nhiên chỉ dành những bạn có nhiều
thời gian và đam mê khám phá thử thách bản thân. Bởi bạn sẽ mất khoảng thời gian
khá dài từ 2 – 3 ngày nếu như lựa chọn xe máy, còn xe đạp thì khoảng 1 tuần.
Nhà nghỉ, khách sạn tại Đà Nẵng
Nếu bạn du lịch Đà Nẵng tự túc, bạn có thể lựa chọn những khu nhà nghỉ và khách
sạn giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng để tiết kiệm chi phí hơn là những
khách sạn sang trọng. Một số gợi ý sau sẽ giúp bạn giải quyết phần nào vấn đề nơi
ăn chốn nghỉ của mình:
- NN Gia Khánh: 245 Hồ Nghinh, Đà Nẵng. 1 giường 200.000/đêm, 2 giường
350.000/ đêm, thêm 1 người phụ thu 50.000.
- NN Drana: 52 nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng. Phòng 1 giường 180.000/ đêm, 2
giường 350.000/ đêm.
- Khách sạn SunSea: 60 Lâm Hoành, Bãi Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. 1 giường
450.000/ đêm, 2 giường 700.000/ đêm, thêm 1 người + 50.000.
- Khách sạn Atlanti: 151 Hồ Nghinh, Tp. Đà Nẵng. 1 giường 550.000/ đêm, 2
giường 750.000/ đêm, phòng family 3 giường 1.200.000/đêm.
Ngoài ra, du khách có thể tìm hiểu thêm khách sạn và đặt phòng trực tuyến tại
Hotels in Da Nang với rất nhiều ưu đãi về giá cả.
Địa điểm thăm quan
Đà Nẵng là lựa chọn du lịch thật sự tuyệt vời với muôn ngàn địa điểm hấp dẫn
khách du lịch. Từ những bãi biển trong xanh với làn nước mát, những bãi cát trắng
mịn và vô số hải sản tươi ngon chắc chắn sẽ những trải nghiệm dành cho các bạn.
Nếu bạn du lịch Đà Nẵng thì đừng quên bỏ qua một số gợi ý sau nhé:
Giá vé cáp treo Bà Nà Hill
Nếu là sinh sống tại Việt Nam, bạn sẽ không ít lần nghe đến cái tên Bà Nà Hill. Một
thiên đường giải trí tựa như chốn bồng lai tiên cảnh có thật vật. Địa điểm du lịch
được lựa chọn hàng đầu của khách du lịch khi đặt chân tại Đà Nẵng có giá vé cụ thể
như sau:
– Vé người lớn: 550.000/người,

– Vé trẻ em cao 1m-1.3m: 450.000/người
– Trẻ em dưới 1m: Miễn phí
Lưu ý: Mệnh giá bên trên chỉ áp dụng cho du khách ngoại tỉnh còn riêng với người
dân Đà Nẵng giá vé sẽ được giảm 200.000 mỗi loại.
Giá vé tham quan Cù Lao Chàm
Giá vé tham quan Cù Lao Chàm sẽ được chia làm 2 loại tùy sở thích và yêu cầu của
bạn:
– Nếu lựa chọn ra đảo bằng cano cao tốc, giá vé dao động từ 300.000 đến
350.000 (bao gồm khứ hồi)
– Nếu đi bằng cano chạy xăng hoặc cano chạy dầu mất khoảng từ 15 – 30
phút.
– Nếu lựa chọn thuyền gỗ: giá vé rẽ hơn sẽ rơi vào khoảng từ 200.000 –
250.000 (bao gồm khứ hồi) và mất hơn 1 giờ đồng hồ để đến nơi.
Giá vé tham quan non nước Ngũ Hành Sơn
Với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, huyền ảo, cảnh sắc hữu tình từ hang động,
chùa chiền, cây cỏ hòa vào tiếng chuông chùa sóng vỗ luôn tạo cho du khách cảm
giác thanh thản và bình yên đến lạ. Ngũ Hành Sơn sẽ là địa điểm đáng tin cậy dành
những bạn yêu cái đẹp và khám phá thiên nhiên. Giá vé dành cho mỗi người tham
quan Ngũ Hành Sơn rơi vào khoảng 15000/người. Ngoài ra trong khuôn viên du lịch
Ngũ Hành Sơn còn có nhiều dịch vụ phát sinh như: Đi thang máy ngắm cảnh:
25000/ người, ngắm đồi vọng: 10000/ lượt.
Giá vé tham quan Bán Đảo Sơn Trà
Tham quan Bán đảo Sơn Trà, du khách sẽ có cơ hội tham quan nhiều địa điểm hấp
dẫn như: Chùa Linh Ứng, các khu du lịch sinh thái tham quan, dã ngoại như: Bãi
Bút, Bãi Rạng, Cảng Tiên Sa…
Các mệnh giá vé cho bạn lựa chọn:
– Chùa Linh Ứng: Miễn phí
– Bãi Rạng, Bãi bụt:
– Điểm du lịch Cảng Tiên Sa: Vé vào cổng đã bao gồm gửi xe 25000/người.
Tổng hợp một số món ăn đặc sản tại Đà Nẵng
Đặc sản mì Quảng ngon – rẻ
Bạn đã dùng và thử món ăn Mì Quảng ở nhiều nơi với hương vị và đặc trưng mỗi
nơi khác nhau. Nhưng nếu ở Đà Nẵng chắc chắn bạn sẽ có khái niệm khác về mì
Quảng, bởi ở Đà Nẵng là một trong những món ăn nằm đầu danh sách bất cứ ai
cũng khó lòng bỏ qua. Mì Quảng Đà nẵng nổi tiếng bởi dễ ăn, ngon miệng, đậm đà
và giá cực mềm. Có nhiều loại khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn như: mì
Quảng gà, mì tôm thịt, mì Quảng cá lóc,…
Gỏi cá Nam Ô
Cá ở đây được lựa chọn là cá cơm còn tươi, gỏi cá sống. Là món khá khó ăn nhưng
nếu được thử một lần bạn sẽ bị bất ngờ thậm chí là ghiền ngẫm bởi nguyên liệu, gia
vị chế biến đậm đà nhưng cực kì đặc biệt.
Bún chả cá – Bún mắm
Là người bạn song hành với mì quảng, bún chả cá hay bún mắm được nằm trong
danh sách các món đặc sản không thể bỏ qua khi bạn đặt chân đến Đà Nẵng.

Không chỉ đặc biệt về nguyên, vật liệu, bún chả cá và bún mắm thu hút khách tham
quan bởi tính ngon béo, đậm đà của nó. Mặt khác, mức giá lại cực mềm chỉ 15k –
25k/1 tô là bạn đã có thể no căng bụng với những dư vị thật sự tuyệt vời từ 2 món
ăn đặc sản này.
Bánh xèo
Khác với những nơi khác, bánh xèo ở Đà nẵng được làm bằng lòng đỏ trứng, giá
đỗ, tôm… Bánh có hương vị thơm ngon và độ dẻo làm ngây ngất du khách. Bánh
thường ăn kèm với rau và nước chấm đặc trưng. Khác với bánh khoái Huế, bánh
giòn và chiên ngập dầu thì bánh xèo lại dẻo hơn, vị bánh ngon và không gây ngấy
như bánh khoái. Bành xèo thường được làm bằng lòng đỏ trứng, giá đỗ, tôm… để
bánh ngon, tròn vị hơn. Bánh ăn kèm với rau và nước chấm đặc trưng.
Ngoài ra, nếu du lịch Đà Nẵng tự túc bạn có thể thưởng thức các món ngon mà
không bận tâm đến giá cả như ram cuốn cải, ốc hút,…. Ngồi thưởng thức từng món
ăn đặc sản giá rẽ Đà Nẵng sau một ngày tham quan mệt nhoài chắc chắn sẽ đem
đến cho bạn những cảm xúc trái ngược về một chuyến đi ý nghĩa và cực kì bổ ích.

