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 Ngỡ ngàng với nhà vệ sinh công cộng siêu sạch ở bến
xe Đà Nẵng

 Cận cảnh những nhà vệ sinh công cộng 5 sao hoàn
toàn miễn phí ở Đà Nẵng

 Chùm ảnh: “Công viên chim bồ câu” bên bờ biển Đà
Nẵng

 Cận cảnh tượng cá chép hóa rồng nặng 200 tấn phun
nước ở Đà Nẵng

Ai đến thành phố này và muốn "check-in", đều có thể dễ dàng nhìn thấy
cái địa điểm "Đà Nẵng - Thành phố đáng sống" ở ngay đầu danh sách.
Vậy những lí do nào đã khiến Đà Nẵng "được lòng người" đến vậy?
New York Times bình chọn Đà Nẵng là 1 trong những
điểm đến lý tưởng trên thế giới vào năm 2015, cũng bởi nơi
này sở hữu những bờ biển cát trắng trải dài tuyệt đẹp.
Nhưng thật ra, thành phố này còn "níu chân người" bởi
hình ảnh hiện đại, văn minh, và luôn có cái mới, luôn
chuyển mình.

Đến với thành phố Đà Nẵng, bạn có bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, có núi, có đèo, có
những khu nghỉ dưỡng xa hoa nhất thế giới, nhưng bạn sẽ không có cảm giác mình đang
ở một khu du lịch nổi tiếng và lúc nào cũng nơm nớp sợ bị "chặt chém" mọi lúc mọi nơi.
Dễ hiểu bởi người dân nơi đây không xem Đà Nẵng là nơi để "móc túi" du khách. Đối với
họ, đây đơn giản chỉ là một thành phố thân thương, là niềm tự hào của mỗi người và họ
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yêu nó tha thiết đến mức, họ muốn giữ gìn những hình ảnh đẹp nhất về Đà Nẵng trong
lòng những ai từng đặt chân đến đây.

Hãy cùng khám phá một vòng Đà Nẵng với 16 điều tuyệt vời dưới đây, để hình dung
được rằng vì sao ngày càng nhiều người yêu mến thành phố đẹp đẽ và rất đỗi thân thương
này.

Một trong những điều tuyệt vời nhất ở Đà Nẵng chính là, thành phố này không chỉ dựa
vào những cảnh quan thiên nhiên để "lấy lòng" du khách. Cứ sau một năm, Đà Nẵng lại
xuất hiện thêm nhiều công trình mới có sức hấp dẫn mạnh mẽ tới những du khách, có
những công trình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mang đến cho Đà Nẵng một diện
mạo mới xinh đẹp và hiện đại hơn. Những dịch vụ công cộng được chăm chút tinh tế
cũng gây ấn tượng về một hình ảnh Đà Nẵng văn minh, thân thiện. Những nhà vệ sinh
miễn phí 5 sao, những con đường không ăn xin và sạch bóng rác, bệnh viện ung thư nhân
đạo... Hay thậm chí, tới lúc chuẩn bị rời khỏi thành phố, vẫn còn cảm thấy thật thoải mái
vì bảng giá đồ ăn đồ uống "dễ thở" ở sân bay.
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Đà Nẵng luôn sở hữu những thứ có thể tạo nên "một cơn sốt" nào đó. Đấy là đang nói về
những công trình mới mẻ, thú vị, xuất hiện liên tục nhưng vẫn khiến người ta nhớ về.
Năm nào đó là Bà Nà - khu du lịch nghỉ dưỡng hiện đại với khí hậu dịu mát. Rồi tới chiếc
cầu Rồng hoành tráng có thể phun nước phun lửa. Rồi tới vòng quay Mặt trời Sun Wheel,
hay chỉ đơn giản là nói về một khách sạn xinh xắn hiện đại A La Carte.

Mới đây, người ta thích thú trước hình ảnh tượng cá chép hóa rồng nặng gần 200 tấn vừa
được lắp đặt ở bờ Đông sông Hàn, nằm ở vị trí giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn.
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Hình ảnh Cá chép hóa rồng được đặt bên bờ sông Hàn
không chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn trở thành biểu
tượng mang đậm tính nghệ thuật và tín ngưỡng dân gian
với hình ảnh cá chép vượt mọi khó khăn, hóa kiếp thành

rồng.

Sau khi tượng cá chép hóa rồng được khánh thành, một
chiếc “cầu tàu tình yêu” cũng đã được xây dựng tại bờ sông
Hàn. Cây cầu trái tim với những ổ khóa dễ thương trên
thành cầu là địa điểm tham quan thú vị và lãng mạn cho
những đôi uyên ương. Cầu tình yêu không quá xa lạ ở nước
ngoài nhưng đây là lần đầu tiên công trình độc đáo này xuất
hiện tại Việt Nam.



Chiếc cầu được xây dựng theo ý tưởng từ những cây cầu
treo ổ khóa tình yêu nổi tiếng thế giới như Pont des Arts
(Pháp), Hohenzollern (Đức), Milvio (Ý) hay Tretriakovsky

(Nga).
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Từ Đà Nẵng, du khách chẳng mất nhiều công sức hay thời
gian cũng có thể ghé thăm các địa điểm du lịch lân cận vốn
cực kỳ nổi tiếng. Họ có thể chạy xe máy về Hội An, cũng
có thể lên bus mất khoảng 1 tiếng đi ngắm Lăng Cô hay ra
thẳng Huế thưởng thức hương vị trầm mặc của vùng đất cố
đô. Từ Đà Nẵng đi thăm Mỹ Sơn cũng chẳng hề xa, và đi
Bà Nà bằng xe máy cũng được. Với những du khách ưa



cảm giác mạnh, chạy xe trên đèo Hải Vân ắt sẽ là một trải
nghiệm ngất ngây bởi vẻ đẹp hùng vĩ, ngoạn mục của Việt
Nam hiện lên trọn vẹn nhất khi bạn phóng xe trên con đèo
này.

Nếu Huế hay Hội An khiến người ta nhớ vì hình ảnh của cố
đô, đô thị cổ thì Đà Nẵng lại khiến người ta thiện cảm và
muốn quay lại vì sự văn minh, hiện đại và "chuyển mình"
rất rõ ràng sau mỗi lần ghé thăm.

Biển và trời Đà Nẵng chan hòa. (Ảnh: Internet)

Nhưng không chỉ "níu chân người" vì vẻ đẹp thiên nhiên



trời phú, Đà Nẵng còn tạo ấn tượng về một thành phố năng
động, văn minh và luôn đổi mới. (Ảnh: Internet)



Bên cạnh một Hội An cổ kính, xinh xắn - (Ảnh: Internet).

Con đường tuyệt đẹp ven biển cũng khiến du khách cảm
thấy cực kì phấn khích. Các khu resort san sát nhau hai bên
đường tạo thành một khung cảnh vô cùng... sang chảnh và
cũng chẳng kém phần nên thơ. Bạn nên thuê xe máy đi nếu
muốn tận hưởng hết nắng gió biển táp vào mặt, phóng
khoáng đúng như sức sống miền Trung.



Bạn phải thử cảm giác này nhé, rất mát, rất "đã"!
5� 67, 89�

Trong số 30 cây cầu ấn tượng nhất trên thế giới, cầu Rồng của Đà Nẵng, Việt Nam vinh
dự được xướng danh bởi vẻ đẹp hiện đại cùng khả năng phun lửa, phun nước vô cùng ấn
tượng.



(Ảnh: Internet)
Được thông xe vào năm 2013, cầu Rồng là cây cầu thứ 7
bắc qua con sông Hàn nổi tiếng ở Thành phố Đà Nẵng. Với
kiến trúc độc đáo và khả năng trình diễn phun lửa – nước,
cầu Rồng bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng) được nhiều trang
giải trí, du lịch nổi tiếng thế giới đánh giá cao mỗi khi nhắc
đến.



Đây là lần đầu tiên một công trình ở Việt Nam do nhà thiết
kế chiếu sáng Việt Nam thực hiện nhận được giải thưởng
của IALD trong lịch sử 31 năm cho giải thưởng lâu đời

nhất trong ngành, được xem tương đương như Oscar trong
điện ảnh hay Pritzker trong kiến trú c. (Ảnh: Internet)



21h tối thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ lớn, người dân và du
khách được chứng kiến cảnh rồng phun lửa và nước

- (Ảnh: Internet).
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Nhiều người ví Bà Nà như "Đà Lạt" của miền Trung. Chỉ
cách Đà Nẵng 25km, nhưng tại đây lại có thời tiết lạnh
quanh năm, thậm chí vào những hôm mây nhiều thì cả Bà
Nà được phủ một màu trắng xóa như sương mờ. Đến đây,
việc bạn tản bộ bên cạnh những đám mây là chuyện cực kỳ
bình thường.



Đà Nẵng sở hữu cáp treo tuyến đi Bà Nà dài 5.042,62m -
đồng thời xác lập kỷ lục Guinness thế giới về tuyến cáp treo

một dây dài nhất thế giới . (Ảnh: Internet)
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Điều khiến người ta yêu nhất ở miền đất nắng gió này, hẳn
nhiên là con người nơi đây. Khi đặt chân đến Đà Nẵng,
người dân xứ Quảng sẽ tặng bạn món quà đầu tiên là những
nụ cười. Bất kể bạn đến từ đâu, làm nghề gì, họ đều ân cần
và giúp đỡ tận tình khi bạn muốn hỏi đường, địa chỉ khách
sạn, thậm chí một số tài xế xe ôm, xích lô sẽ "thiết kế tour"
cho du khách lần đầu đặt chân đến Đà Nẵng.

Họ sẽ nhiệt tình tư vấn cho bạn hàng quán nào ăn ngon và
rẻ, bạn nên tham quan điểm du lịch này bằng phương tiện
gì, bạn sẽ đến điểm kia trong bao lâu... Nhìn chung, đến với
Đà Nẵng, bạn chẳng bao giờ ngại phải mở miệng ra hỏi và
sẽ được đáp lại bằng sự nhiệt tình hết mức có thể của người
dân nơi đây. (Thậm chí bạn còn muốn nói chuyện với họ
nhiều hơn nữa, vì giọng nói và cách nói chuyện của họ rất
hay!).



Bác Nguyễn Ngọc Giàu, tài xế xích lô tự hào khi giới thiệu
về Đà Nẵng và sự nhiệt tình, thân thiện của người dân

thành phố.
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Người Đà Nẵng là thế, họ luôn tự hào về một "thành phố của tôi", họ tự hào về tất cả mọi
thứ họ có và gìn giữ cho đến bây giờ. Tình yêu và niềm tự hào đó nằm trong huyết quản
từng người dân thành phố, dồn dập theo từng nhịp tim từ những người dân buôn gánh bán
bưng cho đến tài xế taxi, xích lô, người bán báo, từ những người già, trẻ nhỏ đến học sinh,
sinh viên...

Khi nhắc đến Đà Nẵng, họ có thể kể luyên thuyên với bạn cả buổi về những nét văn hóa
bình dị nơi đây, bằng chất giọng miền Trung trìu mến. Thậm chí, họ sẽ kể về thành phố
của mình cho đến khi bạn phát bực, bởi vì bạn biết rằng rồi mình cũng sẽ phải rời cái nơi
tuyệt vời này mà đi sau chuyến du lịch ngắn ngày.



Cũng vì niềm tự hào đó mà chàng trai Lê Văn Anh, sinh năm 1994, đã
tự tay thực hiện một đoạn clip dài gần 8 phút với tên gọi
“Time of Da Nang” nhằm ca ngợi vẻ đẹp của thành phố này.
Anh đã chia sẻ rằng: “ Phim ngắn về thành phố Đà Nẵng,
nơi tôi sinh ra, nơi tôi sống, nơi tôi yêu. Tôi thực hiện nó
trong suốt hơn 1 năm qua ở các ngóc ngách của thành phố
này. Dù không thể đem hết mọi cảnh đẹp của Đà Nẵng vào
nhưng tôi mong mọi người đón nhận nó như chính tình yêu
tôi dành cho thành phố này và các thành phố khác sắp đến
trên chuyến hành trình của tôi!”.

Nội dung clip không thuộc dạng gay cấn hay kịch tính mà
là những gì gần gũi, thân thương và hiền hòa nhất về Đà

Nẵng.
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Được thiên nhiên ưu ái ban tặng những bãi tắm liên hoàn
đẹp như tranh vẽ, do vậy bãi biển Mỹ Khê đã được Tạp chí
kinh tế Mỹ Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển
quyến rũ nhất hành tinh.



Bãi biển Mỹ Khê có chiều dài khoảng 900m, nổi tiếng với
bãi cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, làn nước trong xanh
ấm áp quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng bao quanh biển.
Một bãi biển yên bình nhất, đẹp và thơ mộng chẳng thua
kém gì các thiên đường như Barbados hay Hawaii.
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Rất nhiều người dân nghèo đến từ Đà Nẵng và các tỉnh miền
Trung đã có cơ hội được khám chữa bệnh miễn phí tại một
bệnh viện vô cùng hiện đại và khang trang.







Bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

Máy móc, trang thiết bị hiện đại.



Giường bệnh nhân.

Sảnh bệnh viện sạch sẽ, sang trọng.



Bếp ăn từ thiện cũng vô cùng gọn gàng.

Xét về bề ngoài công trình của bệnh viên Ung thư Đà Nẵng,
nơi này trông giống một khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao hơn
là một bệnh viện cho người nghèo. Với các thiết kế hiện đại,
sang trọng với đầy đủ mọi thứ như: công viên, nhà lưu trú
cho người nhà bệnh nhân, nhà ăn sạch sẽ... thì vào 3 buổi
trong ngày, tại bệnh viện còn phát cháo tình thương miễn
phí. Và cũng chính vì điều này mà nhiều người dân tại đây
xem bệnh viện Ung thư Đà Nẵng như biểu tượng của sự
"yêu thương" và "nhân đạo" của thành phố này.
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Hãy nói tạm biệt với những ngày phải chui vào quán cafe
mới có wifi, hay khốn khổ dò sóng wifi khi đang ngồi hàng



bún vỉa hè. Bởi Đà Nẵng là nơi mà bạn có thể dùng wifi ở
mọi ngóc ngách trong thành phố. Chưa có thành phố nào tại
Việt Nam có dạng dịch vụ miễn phí đặc biệt như thế này.
Bắt đầu từ ngày 10/7/2014, thành phố Đà Nẵng đã chính
thức cho phủ sóng wifi miễn phí ở khắp các khu vực trung
tâm để giúp người dân và khách du lịch có thể kết nối
internet ổn định và xuyên suốt.
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Khỏi phải nói nhiều về việc người phương Tây yêu thích
các món ăn Việt Nam như thế nào. Hà Nội có phở có bún,
Sài Gòn nổi lên với bánh tráng, bánh canh hay cơm tấm, thì
Đà Nẵng và Hội An lại thực sự là một thiên đường thu nhỏ
của ẩm thực. Ở Đà Nẵng, du khách có thể ăn từ những món



nhỏ nhất như bánh bèo, bánh nậm với giá vài nghìn/chiếc,
cho đến những bát bún mắm ngon lành, bún thịt nướng
thơm lừng chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng; hay những ổ bánh
mì thịt ruốc thơm ngon ở những xe bánh mì dọc khắp
những con phố.

Và hãy chờ cho đến lúc bạn ăn hải sản ở đây! Hải sản tươi
ngon vừa được đánh bắt từ biển, lại được chế biến theo
khẩu vị đậm đà của người miền Trung. Thế rồi khi bạn tính
tiền, tất cả chỉ tốn khoảng vài trăm nghìn. Có lẽ cũng vì
điều này mà thậm chí, nhiều người chỉ muốn chuyển quách
vào Đà Nẵng sống để hàng ngày được ăn ngon!

(Ảnh: Internet)
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Chúng ta đã quá quen với hình ảnh những bãi biển lổn nhổn
toàn rác, với vỏ chai, vỏ bim bim.. vứt bừa bãi khắp nền cát
trắng. Thế nhưng ở Đà Nẵng lại là một câu chuyện khác, dù
là cuối tuần hay dịp lễ nào có đông du khách đến tắm biển,
thì bãi biển này vẫn luôn trong trạng thái sạch sẽ, không rác,
không vỏ cua, vỏ ốc tràn lan như những bãi biển du lịch
khác. Bởi tại đây có quy định rõ ràng không cho phép cắm
trại bạt, ăn uống trên bãi cát. Bãi biển trở về đúng nghĩa của



nó, chỉ dành cho mọi người tham quan, tắm biển và dạo
mát mà thôi.

Dọc theo bãi biển là những thùng rác hình chim cánh cụt
như nhắc nhở du khách "Có rác à, cho tui ăn nhé!". Hoặc
nếu có ai đó vô ý thức xả rác bừa bãi, người dân nơi đây
cũng sẽ nhắc nhở hoặc tự giác đem rác bỏ vào đúng nơi quy
định. Hơn nữa, bạn biết đấy, nhìn bãi biển trắng đẹp thế
này, làm sao có ai nỡ ném một cái vỏ lon xuống để rồi nhận
phải ánh nhìn khó chịu từ những người xung quanh cơ
chứ?



Thùng rác ngoài biển.
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Bất cứ ai đã từng đặt chân tới Khu du lịch nghỉ
dưỡng Y�Z 6��
Z�	� [		� \, ]Z
�,�	 8Z�� � tại Bắc bán đảo
Sơn Trà đều ngỡ ngàng và không tiếc lời khen ngợi trước
vẻ đẹp quyến rũ của khu nghỉ dưỡng cao cấp này. Với địa
thế hòa quyện tuyệt vời giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ thú
và lối kiến trúc tinh tế đầy sáng tạo, nơi đây xứng đáng là
một trong những khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp và hiện đại
vào loại bậc nhất của khu vực Châu Á.

Dù chỉ mới chính thức đi vào hoạt động hồi năm 2012,
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort của Việt



Nam trước đó đã sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá
trong ngành du lịch. Trong đó, có các giải thưởng khu vực
và các hạng mục dịch vụ của WTA trong năm 2014 như
Giải Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Châu Á, Khu
nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất Việt Nam, Khu nghỉ dưỡng có
dịch vụ Spa tốt nhất Việt Nam, Khu nghỉ dưỡng có dịch vụ
Spa sang trọng nhất Việt Nam.

Các phòng ốc của InterContinental Danang Sun Peninsula
Resort được thiết kế đơn giản, sang trọng, lấy thiên nhiên
làm phối cảnh chính để không gian được hòa quyện và

trong lành một cách tối đa. (Ảnh: Internet)



Các phòng ngủ ở đây đều được bố trí hướng nhìn ra biển
xanh, cửa rộng và thoáng hết cỡ để đón được gió biển tự

nhiên đưa vào phòng. (Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)
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Ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, bạn có thể quên câu chuyện
vài chục nghìn một lon cô ca hay cả trăm nghìn một bát mì
nhạt nhẽo được rồi. Ở đây phục vụ những món ăn ngon,
nhiều mà giá thì... chẳng khác gì quán vỉa hè. Thành phố
này thậm chí biết cách làm chúng ta yêu nó ngay cả khi ta
đang... dứt áo ra đi.
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Nằm trên đường Ông Ích Khiêm, giữa trục trung tâm thành
phố Đà Nẵng, Chợ Cồn được xem là một trong những khu
chợ lớn và lâu đời nhất. Được xây dựng từ năm 1940, do
nằm trên một cồn đất cao giữa lòng phố nên người dân ở
đây quen miệng gọi thành tên: Chợ Cồn.

Và bạn biết không, nếu bạn đã đến chợ Cồn rồi, đừng ngại
để dành bụng thêm chút nữa để ăn cho đã những món ăn ở
đây. Đồ ăn ngon nhất đến từ những đường phố, từ những
khu chợ của người dân bản địa, và chợ Cồn chính là một
nơi như vậy.
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Chúng ta đều biết sự khó chịu mỗi khi phải bước chân vào
một cái nhà vệ sinh công cộng. Thậm chí có người còn tìm
mọi cách để không bao giờ phải đặt chân vào đó! Việc đầu
tư cho nhà vệ sinh công cộng, nghe thì thật sự... chẳng có
lợi lộc gì, thế nhưng nó mang lại rất nhiều sự... nhẹ nhõm
cho khách du lịch.

Và để xây dựng một thành phố ngày càng thân thiện với tất
cả mọi người, mới đây, các công trình nhà vệ sinh công
cộng tiêu chuẩn 5 sao đã trở thành một chiến dịch khiến ai
cũng ngỡ ngàng thán phục. Hội Doanh nghiệp Hải Châu và
Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng phát động chương
trình “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home”, nơi nào



dán logo này thì khách du lịch và người dân Đà Nẵng có
thể vào sử dụng toilet miễn phí.

Một việc làm tưởng nhỏ mà lại không hề nhỏ, vì đã thực sự
tạo ấn tượng mạnh mẽ về một Đà Nẵng văn minh và tinh tế.

Logo "Thoải mái như ở nhà - Comfort as home” cùng biểu
tượng mặt cười lém lỉnh.

http://kenh14.vn/xa-hoi/can-canh-nhung-nha-ve-sinh-cong-cong-5-sao-hoan-toan-mien-phi-o-da-nang-20150512111425738.chn


Những toilet sạch đẹp khang trang của các quán cafe, nhà
hàng sang xịn cũng trở thành toilet miễn phí.

��� ���� �X >
K ���
 � d
 ���� � ��

Một năm, người ta có thể đi Đà Nẵng một lần, nhưng cũng
có thể đi hai lần, ba lần chỉ bởi vì, ở Đà Nẵng có nhiều... sự
kiện vui quá. Nào là lễ hội Pháo hoa hoành tráng, cả nhà
cũng có thể kết hợp đi xem pháo hoa và nghỉ ngơi, du lịch,
rồi rất nhiều các festival âm nhạc cũng bắt đầu được lựa
chọn tổ chức ở thành phố biển xinh đẹp này. Chưa kể đến
việc, cuộc thi Iron Man cũng vừa được tổ chức tại Đà Nẵng.
Các sự kiện hay hoạt động ở Đà Nẵng đều rất đa dạng, cái
này hợp với cả gia đình, cái kia hợp với người trẻ, cái lại
hợp với những ai ưa phiêu lưu. Tất cả tạo nên một Đà Nẵng



không chỉ đẹp, thân thiện mà còn cực kỳ thú vị và chẳng
lúc nào ngưng nghỉ niềm vui.

Cuộc thi Iron Man vừa được tổ chức tại Đà Nẵng. (Ảnh:
Internet).

Lễ hội pháo hoa được tổ chức hàng năm, thu hút số lượng
lớn khách du lịch tới Đà Nẵng.


