Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Huế
Từng là thủ phủ nhiều triều đại Việt Nam, Huế là mảnh đất của lịch sử, văn hóa cũng
như vẻ đẹp vượt thời gian. Trong bài viết dưới đây, DULICHSO sẽ đem lại cho các
bạn những thông tin về các địa điểm tham quan, những lưu ý cũng như kinh nghiệm
du lịch Huế mới nhất.
Thời gian thích hợp đi du lịch Huế
Tháng 4 – 7: Tuy thời gian này tại Huế thời tiết hơi khô và nóng nhưng vẫn ở mức
chấp nhận được, không ảnh hưởng nhiều đến chuyến tham quan của du khách. Với
kinh nghiệm du lịch Huế thì với đầu mùa khô và mùa mưa từ tháng 10 trở đi thì thời
điểm này vẫn được xem là hợp lý nhất cho việc du lịch Huế. Vì thời tiết ở Huế vẫn
rất thất thường nên du khách vẫn cần theo dõi dự báo thời tiết cũng như luôn sẵn
sàng cho những cơn mưa bất chợt ngay cả khi giữa trời nắng.
Phương tiện di chuyển đến Huế
Di chuyển đến Huế bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn phương tiện, tuy nhiên còn phụ
thuộc vào điểm xuất phát cũng như sở thích của mình. Những kinh nghiệm du lịch
Huế cho thấy nếu quãng đường di chuyển dài thì bạn nên chọn máy bay, tàu hỏa,
xe khách, nếu quãng đường ngắn có thể chỉ cần xe máy là đủ.
Máy bay
Hiện nay du khách có thể đặt vé máy bay từ Hà Nội hay TP.HCM tới sân bay Phú
Bài một cách dễ dàng. Những hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air,
Bamboo Air đều khai thác chuyến bay tới Huế với những mức giá vô cùng hấp dẫn,
chỉ khoảng từ 850.000đ cho vé một chiều. Để biết thêm thông tim chi tiết về giá vé
cũng như cách đặt vé, du khách có thể truy cập website của hãng.
Tàu hỏa
Tàu hỏa là sự lựa chọn tốt cho một chuyến đi tiết kiệm với mức giá vé tàu chỉ từ
350.000đ và 400.000đ/người/vé từ Hà Nội, TP.HCM. Cùng với đó, với tàu hỏa du
khách sẽ không phải bỏ lỡ những cảnh đẹp trong suốt chuyến hành trình như khi
ngồi trên máy bay.
Xe khách
Mỗi ngày tại các bến xe như Giáp Bát (Hà Nội) hay Miền Đông (TP.HCM) đều phục
vụ những chuyến đi tới Huế với mức giá và chất lượng khá đồng đều. Xe khách
Hoàng Long, TheSinhTourist là 2 hãng xe uy tín du khách có thể lựa chọn.
Phương tiện di chuyển ở Huế
Taxi
Đây là phương tiện mà du khách thường sử dụng để rời/đến sân bay, cũng như
tham quan các địa điểm xa. Du khách có thể lựa chọn một trong số các hãng taxi
sau: Mai Linh, Thành Đô, Thành Hưng, Thành Lợi.

Xe máy
Xe máy là một lựa chọn không tồi nếu du khách muốn tự mình khám phá thành phố
Huế. Hầu hết các khách sạn ở trung tâm Huế đều cho thuê xe gắn máy với mức giá
từ 100.000đ – 200.000đ.
Xích lô, xe đạp
Với những điểm tham quan không quá cách xa nội thành, du khách nên thuê xe đạp
hoặc tài xế xích lô để cảm nhận hết nét giản dị của du lịch Huế.
Thuyền
Du lịch bằng thuyền rồng trên sông Hương là một nét đặc sắc du khách nên thử một
lần khi tới Huế. Bằng cách này, du khách không chỉ được trải nghiệm cảm giác lênh
đênh trên sông nước, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của sông Hương về đêm mà
còn được nghe ca Huế, một sắc thái ca nhạc đặc trưng không nơi nào có được.
Nhà nghỉ, khách sạn tại Huế
- Hong Thien 1 Hotel tại 35/6 Chu Văn An: là khách sạn rẻ nhất trong danh
sách khách sạn được DULICHSO gợi ý. Những điểm đáng chú ý của khách
sạn bao gồm: miễn phí bữa sáng, có quán café, nội thất tạm ổn, có hồ bơi
riêng. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất là $14.
- Gold Hotel tại 28 Bà Triệu: có rất nhiều tiện ích mà mức giá lại không quá
cao. Những tiện ích phải kể đến gym, bida, massage, hồ bơi, karaoke, spa và
đồ ăn vô cùng ngon. Ngoài ra khách hàng cũng đánh giá cao chất lượng phục
vụ của nhân viên. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất chỉ từ $23. Link đặt phòng tại
Hotels in Hue.
- Moonlight Hotel Hue ở 20 Phạm Ngũ Lão: là một khách sạn 4 sao có quy mô
khoảng 90 phòng với cung cách phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Khách sạn
có vị trí thuận lợi, tầm nhìn đẹp và nhiều tiện ích cho du khách. Giá phòng
mỗi đêm thấp nhất là $45. Link đặt phòng tại Hotels in Hue.
- Pilgrimage Village Boutique Resort & Spa địa chỉ 130 Minh Mạng: khách sạn
có cái tên khá dài này có không gian vô cùng rộng nhờ nằm ở vùng quê yên
tĩnh. Khách sạn có tổng cổng 99 phòng được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại
cùng tầm nhìn hướng ra vườn cây xanh thanh bình mộc mạc. Khách sạn này
thích hợp cho những ai tới Huế để nghỉ dưỡng. Mức giá phòng mỗi đêm vào
khoảng $68. Link đặt phòng tại Hotels in Hue.
- Vedena Lagoon Wellness Resort & Spa tọa lạc tại số 1 thị trấn Phú Lộc:
không hề kém cạnh bất kì resort nào cùng phân khúc với rất nhiều ưu điểm.
Đáng kể đến trong số đó là không gian rộng rãi, nhiều tiện ích cho du khách
thưởng thức như: hồ bơi, bida, spa, tenis, gym, tắm hơi, câu cá, phòng trò
chơi. Quá nhiều điều hấp dẫn phải không. Tuy nhiên mức giá phòng mỗi đêm
lại vô cùng phải chăng, chỉ $98.
- Angsana Lang Co tọa lạc tại Làng Cù Dù, Lộc Vinh, Phú Lộc: đứng đầu trong
danh sách các khách sạn, resort nên lựa chọn. Quy mô của resort rất lớn, lên
tới 223 phòng nghỉ với nội ngoại thất được trang trí vô cùng công phu, tráng
lệ và sang trọng. Resort cũng trang bị những tiện ích hàng đầu, câu lạc bộ trẻ
em cho những du khách mang theo trẻ nhỏ. Đi kèm với đó là giá phòng mỗi
đêm không quá cao, khoảng $130.
Địa điểm tham quan khi đi du lịch Huế

Một số địa điểm du lịch Huế dưới đây là những gợi ý hàng đầu nằm trong cẩm nang
du lịch Huế của rất nhiều người. Hãy cùng khám phá những địa điểm du lịch không
thể bỏ qua này nhé.
Đại Nội Huế
Là một trong các di tích thuộc cụm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công
nhận là Di sản văn hóa Thế Giới, Đại Nội Huế trước nay vẫn luôn thu hút khách du
lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Tòa thành từng đóng vai trò quan trọng nhất
triều Nguyễn trong vòng 140 năm gồm 2 khu vực Hoàng Thành và Tử Cấm Thành.
Những công trình ở đây, dù lớn hay nhỏ đều được xây dựng theo lối kiến trúc “trùng
lương trùng thiềm”(kiểu nhà ghép 2 mái trên 1 nền) cũng như được đặt giữa thiên
nhiên hoa cỏ.
Trải qua bao biến động và thời gian, những công trình còn lại rất ít ỏi chiếm không
đến 1/2 số ban đầu. Tuy nhiên với nỗ lực của chính phủ và giúp đỡ của các nước
bạn bè, nhiều công trình cũ đã được bảo tồn, một số công trình hư hỏng đang được
hồi phục nguyên trạng, góp phần gìn giữ khu di tích triều đại phong kiến cuối cùng
của Việt Nam.
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc thông Thượng Ba, xã Thủy
Xuân, thành phố Huế. Vua Tự Đức cho xây khu lăng tẩm này để tiêu dần và phòng
lúc ra đi bất chợt bởi thể chất của vua vốn yếu ớt, bệnh tật. Lăng Tự Đức có cảnh
quan hài hòa, thơ mộng, không giống lăng tẩm của một người quá cố mà ngược lại,
như thiên đương của cỏ cây, hoa lá, thơ ca. Có lẽ, chỉ vị vua “lãng tử” như Tự Đức
mới có thể xây cho mình một chốn yên nghỉ quyến rũ như thế này.
Chùa Thiên Mụ
Trong những di tích cổ ở Huế, Thiên Mụ có lẽ là ngôi chùa lâu đời nhất, gắn liền với
bước chân mở đường của vị chúa Nguyễn đầu tiên Đàng Trong. Truyền thuyết kể
lại, trong những năm đầu vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng có bắt gặp một
ngọn đồi nhỏ thế đất tự rồng quay đầu nhìn lại nên cho xây chùa Thiên Mụ để tụ linh
khí, bền long mạch cho nước Nam hùng mạnh. Chùa qua nhiều đời vua Nguyễn liên
tục được trùng tu, xây mới, mở rộng theo đà phát triển của Phật giáo xứ đàng trong.
Ngày nay, chùa không chỉ là di tích quan trọng thời Nguyễn mà còn là nơi cất giữ
nhiều cổ vật quý giá cả về mặt lịch sử lẫn nghệ thuật.
Bãi biển Thuận An
Nằm cạnh cửa biển Thuận An, bãi biển là nơi dòng sông Hương đổ phá Tam Giang
để thông ra biển Đông. Từ đầu thế kỷ XIX bãi biển đã được các vua nhà Nguyễn hết
sức ngợi ca, đặc biệt là vua Thiệu Trị qua bài thơ Thuận Hải quy phàm. Ngày nay,
bãi biển Thuận An vẫn còn đó vẻ đẹp nguyên sơ của làn nước biển trong vắt, bờ cát
thẳng trải dài 1km sạch tinh không một vỏ ốc. Khu vực xung quanh bãi biển còn có
nhiều điểm tham quan khác như miếu Thái Dương, miếu thờ cá ông, thành cổ Trấn
Hải, lầu Quan Hải.
Sông Hương
Du lịch Huế nên đi đâu đẹp nhất? Theo tôi đó chính là sông Hương. Người ta từng
nói sông Hương là cố nhân, hồn thiêng của đất cố đô bởi dòng sông như điểm giao
thoa giữa nét truyền thống, dân gian và hiện đại, tráng lệ. Sông Hương đẹp từ
nguồn, uốn lượn quanh co giữa núi rừng, đồi cây mang theo hương thơm của thảo

mộc rừng nhiệt đới và những làng Kim Long, Vĩ Dạ mà nó ghé qua. Dọc theo dòng
sông Hương, du khách có thể ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng khác ở Huế như
chùa Linh Mụ, Điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng, Bao Vinh…
Núi Ngự Bình
Núi Ngự Bình trước nay vẫn luôn là thắng cảnh thuộc hàng số một của xứ Huế mà
khách du lịch không thể không ghé qua mỗi khi đặt chân tới đất cố đô. Núi nằm cách
bờ nam sông Hương khoảng 3km, thuộc phường An Cựu của thành phố. Không chỉ
giống một bức bình phong hàng trăm năm che chở cho kinh thành Huế, núi Ngự
Bình còn là nơi người ta có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu hiền của
Huế, lắng nghe những âm thanh từ bên dưới rất xa, khiến cõi lòng cảm thấy thanh
tịnh hơn.
Bãi biển Lăng Cô
Dọc theo chiều dài tổ quốc, bãi biển Lăng Cô là một thắng cảnh tự nhiên của xứ
Huế, nổi tiếng nhờ các điều kiện tự nhiên vào loại đẹp nhất Việt Nam. Bãi biển với
đường cát trắng dài hơn 10km, rừng nhiệt đới rộng lớn cùng các dãy núi nhấp nhô
trùng điệp. Bên cạnh đó, nơi đây còn ghi dấu một thời kì lịch sử 13 đời triều đại nhà
Nguyễn, là nơi tọa lạc của những lăng tẩm, những làn điệu dân ca, nhã nhạc cung
đình Huế từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
Món ăn ngon nên thử tại Huế
Nếu đi theo đoàn du lịch thì bạn không phải lo lắng việc ăn uống của mình, tuy nhiên
kinh nghiệm đi du lịch tự túc Huế thì bạn sẽ thoải mái thưởng thức những món ăn
ngon ở Huế. Dưới đây là một số món ăn hấp dẫn bạn nên thử.
Cơm hến Huế
Cơm hến Huế mang nét đặc trưng của ẩm thực xứ cố đô, khiến bao thực khách
ngất ngây trong vị đậm đà của hến, thơm lừng của mắm ruốc. Món ăn thanh mát
này bán rất nhiều ở cách quán và gánh hàng rong khắp Huế với mức giá vô cùng rẻ.
Bún bò Huế
Bún bò Huế là một món ăn sáng ở Huế nổi tiếng cả trong và ngoài nước, được xem
như mang trọn nét ẩm thực Huế chỉ trong một tô bún. Thành phần món ăn gồm bún,
thịt bắp bò, giò heo, chả, tiết luộc và nước dùng. Tuy nguyên liệu đơn giản nhưng
cách chế biến lại vô cùng cầu kì. Món ăn đạt chuẩn khi hội tụ được những yếu tố
như: nước lèo chỉ thấy vị ngọt của nước xương hầm, mắm ruốc nêm đủ độ tạo mùi
phảng phất, vị ngọt đậm đà và tinh dầu sả trung hòa được mùi các nguyên liệu trong
bát bún. Hơn nữa người nấu bún bò Huế phải tinh tế trong việc nêm gia vị phù hợp
với các mùa, nhạt đậm cho hợp thời tiết. Thực khách có thể thưởng thức món bún
bò Huế ở những quán ăn trải dài trên nhiều địa điểm ăn uống ở Huế.
Bánh bèo Huế
Bánh bèo là một trong những món ăn vặt ngon ở Huế được người dân nơi đây ưa
chuộng, hiện diện từ lễ hội lớn đến trên mâm cơm hàng ngày. Bánh được làm từ bột
gạo xay mịn, ngâm nước rồi múc vào từng chén nhỏ đem hấp chín bằng hơi trước
khi thêm gia vị. Nước chấm bánh bèo được chế biến công phu, có vịt ngọt của tôm,
vị béo của mỡ và vị ớt cay nồng. Du khách có thể thưởng thức ón bánh bèo này ở
nhiều gánh hàng rong hay những “con phố bánh bèo” quanh đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm

Bánh khoái
Thoạt nhìn qua bánh khoái khá giống bánh xèo bởi nhiều nét tương đồng. Tuy
nhiên, bánh khoái dày, ăn giòn hơn bánh xèo nhờ công thức pha bột đặc trưng, lửa
khi chiên bánh và cách pha nước chấm không giống nhau của mỗi quán. Điểm
giống nhau duy nhất của 2 loại bánh là khi ăn bánh khoái, không thể thiếu đĩa rau
sống gồm rau cải con, rau thơm, hành ngò và vài lát khế chua, chuối chát thái mỏng.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Huế
Mè xửng
Mè xửng là thứ kẹo đặc sản của người dân Huế, thường được chọn làm quà để
mua về tặng người thân mỗi khi đi du lịch về. Kẹo có màu vàng, mềm nhẹ, thơm
hương vị đậu mè, mạch nha. Kẹo mè xửng dễ dàng tìm mua được ở khác cửa
hàng, khu chợ cũng như tiệm bán đồ đặc sản.
Quả Vả Huế
Quả Vả là một món ăn dân dã của Huế có vị ngọt, bùi. Loại quả này có thể dùng
thay rau sống để ăn kèm với bún thịt nướng, bún thịt kẹp tôm chua, bánh khoái…
cũng rất ngon
Tôm chua
Trong ẩm thực Huế, tôm chua là một món ăn bình dị, quê mùa nhưng đi sâu vào
tiềm thức những người dân cố đô. Món ăn thể hiện rõ sự tinh thế của người Huế.
Tôm chọn tôm nước ngọt, kích thước sàn sàn nhau cho ngấm đều gia vị. Sau khi
trộn đủ gia vị, tôm được ủ trong vại xành, chôn xuống đất đẻ giúp tôm ngon và ngọt
hơn. Món tôm chua ăn ngon nhất với thịt luộc, bánh tráng và rau sống.
Nón lá
Nghề làm nón lá được hình thành và phát triển ở Huế hàng trăm năm nay với rất
nhiều làng nón nổi tiếng. Chiếc nón lá với bàn tay cầu kì của người nghệ nhân cũng
là một cách mà người Huế quảng bá hình ảnh của vùng đất mình với du khách trong
và ngoài nước. Du khách có thể mua cho mình những chiếc nón bài thơ tại các làng
nghề ở Huế như Phú Cam, Đốc Sơ, Kim Long cũng như các cơ sở bán đồ lưu niệm.
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch Huế như
sau:
- Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
- Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
- Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
- Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
- 2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
- Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
- Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)

-

Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

