Hôm nay mình sẽ nói về Kinh nghiệm du lịch Hội An. Hội An là điểm đến tiếp theo
của những ai muốn đến miền Trung du lịch. Hội An được mệnh danh là 1 trong
những điểm đến vô cùng hấp dẫn và trong bài viết này chúng ta cùng tham khảo
một số các kinh nghiệm du lịch Hội An 1 cách chi tiết và tiết kiệm chi phí nhất có thể.
Thời gian để thích hợp nhất để đến với Phố Cổ?
Khí hậu ở Hội An được phân chia thành 2 mùa rõ rệt. Mỗi mùa có 1 nét đặc trưng
riêng. mà theo cá nhân mình thì nên đến Hội An vào những thời gian sau là tuyệt vời
nhất. Tiện cho việc tận hưởng khí hậu lại giữ được sức khỏe khi đi du lịch.
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Ngày 14 âm lịch hàng tháng: sẽ là vô cùng tuyệt, vô cùng thú nhận nếu bạn
đến Hội An vào thời điểm này. Bởi vào ngày cận rằm này, tất các gia đình ở
phố cổ Hội An sẽ tắt hết đèn điện và thắp đèn lồng. Do đó, bạn sẽ được
chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp huyền bí mà thường ngày chỉ thấy trên
truyền hình. Không chỉ vậy, những lễ hội, những màn văn nghệ đặc sắc sẽ
không làm bạn hối vì đã đến Hội An vào khoảng thời gian này đâu.
Tháng 2 đến tháng 4: Vào khoảng thời gian này, thời tiết ở Hội An đặc biệt
mát mẻ và rất dễ chịu. Rất thích hợp cho những ai muốn đến đây để ngơi
nghỉ, thư giãn.
Tháng 5 đến tháng 7: Đây là thời khắc gần chấm dứt mùa khô ở Hội An, thời
tiết rất tiệt để bạn đi biển và đảo Cù Lao Chàm
Tháng 10 đến tháng 12: Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác bơi thuyền trong
phố cổ Hội An thì hãy đến đây vào khoảng thời gian này. Bởi đây là lúc bắt
đầu mùa mưa ở Hội An và phố cổ ngập chìm trong nước, do đó mà người
dân phải đi lại bằng thuyền. Nhưng nếu đi vào thời kì này thì hãy vững chắc
rằng kế hoạch du lịch của bạn sẽ bị các cơn mưa ngăn trở. Cho nên hãy suy
nghĩ kỹ trước khi đi vào thời gian này nhé.

Nhà nghỉ, khách sạn tại Hội An
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Nam Ngãi Guest House. 626 Hai Bà Trưng, Hội An.
24 La Hội. Chỗ này các bạn Phượt hay ở. Giá phòng 300k/phòng
Homestay rất phổ quát ở Hội An. Bạn có thể can dự nhà chị Châu ở số 09
Nguyễn Phuc Nguyên, đối diện khu nghỉ mát Vĩnh Hưng, gần khu chợ đêm.
Gia đình có 05 phòng khép kín ở vị trí thuận tiện, tiện nghi đầy đủ như máy
điều hoà, nước nóng lạnh, Tivi, còn có Wifi.
Khách sạn Phương Đông ở 42 Bà Triệu. Giá 300k – 400k. Phòng đôi, có bồn
tắm, giường có đệm Kimdan. Khách sạn có bể bơi khá đẹp. Đặc biệt là free
buffet buổi sáng tại nhà hàng ở trên tầng thượng có view rất đẹp. Bữa free
này cũng khá chất lượng.

Du khách nước ngoài có thể dễ dàng đặt phòng trực tuyến tại hotels in Hoi An với
nhiều mức giá rất ưu đãi và tiện lợi.
Ăn uống tại Hội An.
Bỏ qua những lời giới thiệu dài dòng, mô phỏng về Hội An ở khía cạnh lịch sử, văn
hóa, phong tục tập quán - những thông báo mà chúng ta chỉ cần một cú click chuột
là ra. Nhưng ăn những món mà khi tới đây mới được ăn thì trên cả sự tuyệt vời các
bạn à.

“Bánh Mì Phượng" - đường Hoàng Diệu
Tôi đã từng bắt đầu hành trình Hội An bằng ổ bánh mì nổi danh nhất tại nơi đây “Bánh Mì Phượng”. Thương hiệu bánh mì này nức danh đến cả báo chí cũng dành
rất nhiều lời khen. Một ổ bánh mì ở đây chỉ 10 nghìn đồng đối với dân địa phương
nhưng lại có giá đến 25 nghìn với du khách. Và món tiếp theo là rau câu. Hai miếng
bánh màu sắc bên trên có tên gọi “Bánh chín tầng mây” được bán với giá rất “bèo” chỉ 2,000 đồng một miếng tại một trong những tiệm bánh ngọt nhỏ ven phố cổ.
Bánh tráng nướng
Đây là bánh tráng nướng, nhưng khác xa với bánh tráng nướng tại Sài Gòn nơi tôi
sống nhờ nhân bên trong bánh gồm trứng, xúc xích và thịt heo. Ăn các đặc sản như
Cao Lầu, Mì Quảng thì trên cả sự tuyệt vời.
Đi chơi tại Hội An
1. Đi bộ lang thang dọc các con phố ở Hội An: Khi đến phố cổ, điều tót vời nhất là
bách bộ quanh các con phố, nhìn ngắm các ngôi nhà cổ với mái ngói cũ xưa,
thưởng thức ly nước sen thơm mát. Nhiều địa danh gắn liền với phố cổ Hội An nên
ghé nằm trên trục phố chính Trần Phú, cầu Nhật Bản, đường Nguyễn Thị Minh Khai,
đường Bạch Đằng dọc sông Hoài, hội quán Quảng Đông,…
2. Đạp xe khám phá phố cổ: Đạp xe khám phá các ngóc ngách phố cổ quả là một
điều huých khi đến đây. Buổi sớm và chiều tối, thời tiết rất dễ chịu, là thời khắc ăn
nhập để bạn thuê một chiếc xe đạp với giá 40.000 đồng một ngày, rồi dạo chơi khắp
những con phố, hẻm nhỏ, chạy xe dọc bờ sông Hoài hay xa hơn là những cánh
đồng lúa xanh mướt đương thì con gái, đến biển Cửa Đại (cách phố cổ 5 km).
3. Đạp xe khám phá phố cổ: Đạp xe khám phá các ngóc ngách phố cổ quả là một
điều thúc khi đến đây. Buổi sớm và chiều tối, thời tiết rất dễ chịu, là thời khắc phù
hợp để bạn thuê một chiếc xe đạp với giá 40.000 đồng một ngày, rồi dạo chơi khắp
những con phố, hẻm nhỏ, chạy xe dọc bờ sông Hoài hay xa hơn là những cánh
đồng lúa xanh mướt đương thì con gái, đến biển Cửa Đại (cách phố cổ 5 km).
4. Ngồi uống cà phê trên cao, ngắm những mái nhà cũ ở Hội An: Nhiều người hẳn
đã quen Hội An qua những căn nhà cổ một tầng, mái ngói phải màu thời kì. thành
thử, cảm giác ngồi thưởng thức ly cà phê ở trên cao và ngắm hoàng hôn buông trên
những ngôi nhà mái ngói thượng cổ, ngắm dòng người đi bộ xuôi ngược sẽ khiến
nhiều người tìm được sự mới mẻ của phố Hội.
5. Ngồi uống cà phê trên cao, ngắm những mái nhà cũ ở Hội An: Nhiều người hẳn
đã quen Hội An qua những căn nhà cổ một tầng, mái ngói phả màu thời gian. nên,
cảm giác ngồi thưởng thức ly cà phê ở trên cao và ngắm hoàng hôn buông trên
những ngôi nhà mái ngói thượng cổ, ngắm dòng người đi bộ ngược xuôi sẽ khiến
nhiều người tìm được sự mới mẻ của phố Hội.
Trên đó là vài kinh nghiệm du lịch Hội An mình đã có được khi đi du lịch tại Hội An.
Chúc các bạn có được những chuyến đi tuyệt nhất khi tới Hội An.

